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«БЕЗ НЕБА МЕНІ НЕ ЖИТИ...»
115 років тому, 7 лютого 1906 року,

народився один із найвідоміших 
авіаконструкторів світу 

Олег Антонов
З’явився він на світ в родині інженера-будівельника. З малих років  відвідував 

шкільний гурток любителів авіації. Перший його планер «Голуб», зроблений з 
фанери і водопровідних труб у 1924 році, відзначили грамотою «за оригіналь-
ну і гарну конструкцію». Антонов був одним з основоположників радянського 
планеризму, створивши близько 
100 типів планерів. У 1938-1952 
роках працював у різних КБ авіа-
будування. В 1962-1984 роках – ге-
неральний конструктор ДКБ Мініс-
терства авіаційної промисловості у 
місті Києві.

Ім’я Олега 
Антонова з 
гордістю  носить Центральний аероклуб ТСО України «Чай-
ка»,  на рахунку вихованців якого чимало всеукраїнських 
рекордів. Неодноразово захищали вони спортивну честь 
і на міжнародній арені, повертаючись на рідну землю з 
нагородами і почесними званнями.

– Без неба мені не жити, - сказав якось Олег Антонович у 
колі найближчих друзів, пояснюючи своє захоплення плане-
ризмом. Відтоді минуло багато часу. Олега Костянтиновича 
немає ось вже 35 років. Але він живе в пам’яті багатьох лю-
дей, в своїх «дітях» - літаках сімейства Ан…

Під час війни 
транспортно-де-

сантні планери А-7 конструкції Олега Костянтиновича  доставляли солдатів, 
техніку та бойове спорядження на різні ділянки фронту, їх широко викорис-
товували для допомоги партизанам. До безмоторних апаратів Олег  Антонов 
зберіг прихильність на все життя. Завдяки їм, за словами  Бориса Євгеновича 
Патона, «він став великим конструктором великої авіації». Однак головною його 
справою стали літаки. У повоєнні роки під керівництвом Антонова розробле-
но транспортні літаки Ан-2, Ан-8, Ан-12, Ан-26, Ан-32 та інші. Невмирущу славу 
принесли конструктору найбільший у світі літак  Ан-125 «Мрія», перший в світі 
серійний широкофюзеляжний вантажний літак «Руслан».



Шановний читачу! Дорогий друже!
Десять років тому, за ініціативи Голови Товариства Віктора 

Тімченко,  рішенням Бюро ЦК ТСО України було започаткова-
но інформаційний бюлетень Товариства «Вісник ТСО України». 
Наразі Ви тримаєте в руках ювілейний, 40-й випуск. Десять 
років напруженої роботи невеличкого творчого колективу 
створили справжній часопис найпотужнішої громадської 
організації Незалежної України. Доповнений більш ніж дво-
ма тисячами публікацій на власному сайті Товариства, на 
сторінках Фейсбук, випусками «Крилатого вісника ТСО Укра-
їни» він на конкретних фактах, ілюстрованих фотоматеріа-
лами, яскраво розкриває багатогранну статутну діяльність 
оборонної організації, розповідає про ветеранів, штатних 
працівників, активістів, спортсменів і тренерів – справжніх 
патріотів України, які своєю повсякденною працею, самовід-
даністю створюють авторитет нашого Товариства. Ми сьогод-
ні щиро дякуємо нашим позаштатним кореспондентам, які 
постійно поповнюють наш «редакційний портфель», нашим 
читачам, які своїми схвальними відгуками надають нам на-
тхнення в роботі.

Зі сторінок сьогоднішнього номеру Ви дізнаєтесь про під-
сумки минулого року та перспективи виконання двох важли-
вих напрямків статутної діяльності Товариства – спорт і під-
готовка кадрів робітничих професій. Віддаючи данину пред-
ставницям кращої половини людства, які в березні традиційно 
відзначають своє «професійне» свято, розповідаємо про дирек-
трис навчальних закладів Наталію Анацьку та Інну Гапчук, про 
майбутню прикордонницю кінолога Оксану Бойко. Не забули 
і про чоловічу складову командного складу профтехзакладів 
Товариства, героями наших публікацій стали Сергій Левчук з 
Рівненщини, Віктор Старостенко з Дніпропетровщини, Дюла 
Бірікі з Закарпаття. Ми розповімо Вам і про тих, хто обрав спра-
вою свого життя національно-патріотичне виховання молоді, 
залучення її до спорту – Віталія Баранова, Павла Лобова, Євгена 
Михайлова. Про співпрацю Київської міської організації зі 112-
ю окремою бригадою тероборони Товариства. Ви дізнаєтеся 
багато цікавого про спортивну родину Стєпнових з Маріупо-
ля, про видатного українського спортсмена Сергія Маслова.

Ми віддаємо данину пам’яті Заслуженому працівнику  куль-
тури і спорту України, майстру спорту Віктору Миколайовичу 
Адамському, який більше тридцяти років очолював Палац 
підводного плавання ТСО України, виховавши цілу плеяду 
відомих всьому світу спортсменів, навчивши плаванню де-
сятки тисяч юних киян.

Плекаємо надію, що з допомогою наших дописувачів ми 
і надалі успішно будемо виконувати основну нашу місію – 
розповідати про наших людей, про наші осередки, про всіх, 
хто сьогодні своїми славними ділами продовжує часопис 
Всеукраїнської громадської організації патріотичного спря-
мування! Ми пишаємось Вами, ми працюємо з Вами, ми пра-
цюємо для Вас! 
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Актуальне інтерв’ю

Виконання цього положення Стату-
ту не тільки щорічно дає економіці 
Україні десятки тисяч кваліфікованих 
робітничих кадрів, насамперед водіїв 

автотранспортних засобів всіх категорій. Кош-
ти, отримані від підготовки, забезпечують То-
вариству і його Відокремленим підрозділам 
можливість успішно виконувати й інші статутні 
завдання. Адже проведення спортивних змагань 
всіх рівнів, організація заходів з національно-
патріотичного виховання вимагають чималих 
фінансових витрат. Ми звернулися до заступ-
ника Голови Товариства-начальника управління 
координації діяльності навчальних закладів апа-
рату Правління Сергія Сухарєва з пропозицією 
поділитися своїми роздумами щодо підсумків 
минулого року та планів на майбутнє.

– Сергію Миколайовичу, вважаю, що чи-
тачам буде цікаво дізнатися Вашої власної 
думки щодо підсумків навчального процесу 
у 2020 році.

– На жаль, епідеміологічна ситуація в країні 
відобразилась в тому числі і на показниках ді-
яльності навчальних закладів. Треба врахувати 
і той факт, що низка наших навчальних закладів 
вимушені були взагалі призупинити навчальний 
процес на деякий час. Як наслідок, у всіх Відо-
кремлених підрозділах Товариства в минулому 
році спостерігається певне зменшення обсягів 
підготовки кадрів. А відповідно і доходів від ці-
єї діяльності. 

Проте в різних організаціях по різному про-
йшли цей важкий період часу. Можу констату-
вати, що в навчальних закладах Чернігівської, 

Полтавської, Рівненської, Дніпропетровської, 
Волинської, Львівської, Одеської, Київської і До-
нецької обласних організацій Товариства зни-
ження об’ємів підготовки було мінімальним, що 
підтверджує високий рівень організації роботи 
колективів даних навчальних закладів і керів-
ництва Відокремлених підрозділів. Крім того, 
за інформацією, що надходить з регіонів, чима-
ло навчальних закладів в останні місяці 2020 
року і на початку 2021-го мають максимальне 
акредитаційне навантаження. Це надихає опти-
мізмом на стабілізацію ситуації і прогнозоване 
зростання обсягів підготовки робітничих кадрів, 
а  відповідно – і доходів.

– Які основні проблеми довелося вирішу-
вати навчальним закладам у минулому році, 
з якими труднощами вони стикалися?

– Окрім ускладнень, що пов’язані з каран-
тинними протиепідемічними заходами, у зна-
чної кількості навчальних закладів Товариства 
спливав термін дії сертифікатів про державну 
акредитацію, а також виникла необхідність про-
ведення атестації спеціалістів у сервісних цен-
трах МВС. Затримки термінів з атестацією спе-
ціалістів і складності проходження процедури 
державної акредитації в сервісних центрах МВС 
торкнулися майже усіх навчальних закладів То-
вариства і не могли не відобразитися негативно 
на їхній діяльності. Проте значна більшість пе-
дагогічних колективів, за підтримки і допомоги 
керівництва своїх Відокремлених підрозділів, 
пройшли цей складний шлях своєчасно, гідно 
і без зайвих втрат. Вважаю доцільним з вдяч-
ністю за професійну працю відзначити з цього 
приводу колективи навчальних закладів і керів-
ництво Волинської, Житомирської, Луганської, 
Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 
Тернопільської, Черкаської, Чернівецької облас-
них і Київської міської організацій Товариства.

На жаль, керівництво декількох обласних 
організацій та підпорядкованих їм навчальних 
закладів дещо розгубились, спізнилися з підго-
товкою та подачею необхідних документів до 
сервісних центрів МВС або не змогли підготу-
вати ці документи своєчасно, правильно і від-
повідно до вимог нормативно-правових актів 

України. Як наслідок – вимушене призупинення 
навчального процесу і основної діяльності на-
вчального закладу, відсутність запланованого 
доходу, поява заборгованостей по зарплатні і 
податкам, а також іміджеві втрати серед місцево-
го населення і потенційних клієнтів. Непомірно 
великі втрати через недостатню організованість 
у потрібний час! На сьогодні майже усі зазна-
чені навчальні заклади або вже пройшли дер-
жавну акредитацію, або підготували практично 
всі необхідні документи і чекають на засідання 
державної акредитаційної комісії. Побажаємо їм 
успіхів і не допускатися таких прикрих помилок 
у майбутньому! 

– Що таке вебінари, як вони проводяться, 
яке ставлення до них керівників Відокрем-
лених підрозділів і директорів навчальних 
закладів?

– Вебінар – це засіб організації зустрічей 
онлайн, формат проведення семінарів, навчан-
ня, тренінгів, відео-конференцій та інших за-
ходів за допомогою Інтернету. Тобто будь-які 
онлайн-зустрічі для великої кількості учасників. 
Дедалі більшого значення набувають вебіна-
ри у дистанційній освіті. Мережевий характер 
спілкування дозволяє проводити наради дис-
танційно – це головний плюс вебінару, порів-
няно з традиційним семінаром, який вимагає 
фізичної присутності всіх його учасників в од-
ному приміщенні. Разом з тим, таке спілкування 
максимально наближене до безпосередньої 
взаємодії, оскільки дозволяє вести діалог в ре-
жимі реального часу. В сукупності це забезпе-
чує порівняно невисоку собівартість організації 
вебінарів за наявності необхідних технічних 
умов. Учасники заздалегідь інформуються про 
дату та час проведення вебінару, в потрібний 
час реєструються та мають можливість спілку-
ватися в режимі онлайн зі свого комп`ютера, 
без витрат часу та коштів на дорогу. Ставлен-
ня до вебінарів у керівників Відокремлених 
підрозділів і директорів навчальних закладів 
Товариства не у всіх однакове: більшість з них 
схвалюють і вважають такі заходи корисними та 
необхідними, є й і такі, що недооцінюють пере-
ваги спілкування сучасними технічними засо-

2.1. Основні напрями діяльності і завдання Товариства:
б) освітня діяльність, в тому числі підготовка, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації кадрів робітничих професій та різні види курсової 
підготовки, участь в підготовці та перепідготовці, підвищенні 
кваліфікації робітничих кадрів згідно з законодавством України.

НЕХАЙ РІК ПРИЙДЕШНІЙ 
БУДЕ БІЛЬШ ПЛІДНИМ!
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бами. Але їх небагато і їхня кількість стабільно 
зменшується.

– Які основні питання піднімають учасни-
ки вебінарів?

– На вебінарах з директорами і виклада-
чами навчальних закладів Товариства обго-
ворюємо актуальні питання, що виникають в 
процесі діяльності автошкіл і СТК. Проводить-
ся роз`яснення і тлумачення нормативно-пра-
вових актів України, що регулюють діяльність 
навчальних закладів і підготовку водіїв тран-
спортних засобів зокрема. Обговорюємо також 
порядок взаємодії навчальних закладів із сервіс-
ними центрами МВС, аналізуємо обоюдні пра-
ва і обов’язки задля досягнення позитивного 
результату праці. На порядок денний вебінарів 
виносяться практично всі питання, які хвилю-
ють керівників навчальних закладів і працівни-
ків апаратів Відокремлених підрозділів, спільно 
шукаємо шляхи вирішення складних ситуацій. 
Ми завжди готові отримати пропозиції від керів-
ників осередків і навчальних закладів, вивчити 
і винести на вебінар важливі для них питання.

– Всім відомо, що дуже важливим є 
питання взаємовідносин навчальних за-
кладів із ГСЦ і РСЦ, не всі можуть успішно 
розв’язати протиріччя, які частенько-таки 
виникають.  Хотілося б почути Вашу думку 
з цього приводу.

– Як на мій погляд, наші стосунки з ГСЦ і РСЦ 
МВС робочі та доброзичливі. Керівництво ГСЦ 
МВС завжди готове отримувати та сприймати від 
Товариства конструктивні пропозиції. Ми ради-
мо керівникам обласних організації і навчаль-
них закладів обов’язково співпрацювати з РСЦ 
і ТСЦ МВС на місцях з метою покращення якості 
підготовки водіїв транспортних засобів, спіль-
но знаходити однакове тлумачення вимог нор-
мативних документів, що регулюють діяльність 
автошкіл. На відеоконференції з головами Від-
окремлених підрозділів Товариства обласного 
рівня були запрошені представники керівництва 
ГСЦ МВС, які відповіли на заздалегідь надіслані 
від обласних організацій запитання та озвучили 
позицію керівництва ГСЦ щодо обов’язкового 
виконання усіма сторонами нормативно-право-
вих актів у діяльності автошкіл і сервісних цен-
трів, а також порядок і процедури їхньої вза-
ємодії. Хочу порадити дотримуватись офіційного 
спілкування навчальних закладів з сервісними 
центрами МВС шляхом зареєстрованих у діло-
водстві листів і листування через офіційні елек-

троні пошти. Це створить умови витримування 
термінів виконання передбачених чинним за-
конодавством дій, а також дозволить навчаль-
ному закладу офіційно отримувати вичерпний 
і обґрунтований перелік зауважень. А якщо не-
доліки дійсно є, то це дасть можливість усунути 
їх без зволікання часу і непотрібних сперечань.

– Які основні недоліки в роботі голів Відо-
кремлених підрозділів і директорів навчаль-
них закладів на сьогодні Ви бачите?

– Загалом директори навчальних закладів 
працюють добре, намагаються виконувати свої 
функціональні обов`язки з максимальною ко-
ристю для підвищення якості та результатив-
ності навчального процесу. Проте несвоєчасне 
подання до ТСЦ інформації про зміни матері-
ально-технічної бази, атестації спеціалістів або 
документів для проходження державної акре-
дитації створюють передумови призупинення 
діяльності навчального закладу. Цього не можна 
допускати, голови обласних організацій, а осо-
бливо директори навчальних закладів, повинні 
за цим суворо слідкувати. Сьогодні, на жаль, 
не всі керівники Відокремлених підрозділів і 
директори належним чином опікуються роз-
витком підпорядкованих навчальних закладів.  
Питання розвитку кожного навчального закладу, 
забезпечення конкурентоспроможного стану, 
насиченість аудиторій сучасним навчальним 
обладнанням, використання у навчанні новіт-
ніх технологій, створення комфортності при на-
вчанні і привабливості для потенційних клієнтів 
повинні стати головним завданням керівництва 
Відокремлених підрозділів і навчальних закла-
дів, адже без цього немає майбутнього! 

– На сторінках попереднього випуску «Ві-
сника» Ви розповідали про сайт «Автошколи 
ТСО України». Що можете ще додати відносно 
цього питання?

– Я уже неодноразово наголошував, що дій-
сність вимагає нових, сучасних, підходів у зма-
ганні за потенційного клієнта. А він, зі свого бо-
ку, потребує уваги, якості послуг і, обов’язково, 
можливості швидкого отримання необхідної йо-
му інформації, насамперед про школу, де можна 
пройти навчання. І якщо ми бажаємо надалі бути 
успішними, то повинні це враховувати та бути у 
числі перших з цих питань. Саме з цією метою 
був розроблений та запроваджений у роботу 
сайт «Автошколи ТСО України» 
з інтерактивною картою та з ін-
дивідуальною окремою сторін-
кою кожного навчального закла-
ду Товариства як сучасний засіб 
комунікації та залучення потен-
ційних клієнтів. 

Додатково на Сайті створе-
ний та розміщений навчаль-
ний блок з відеолекціями та ві-
деоуроками по всіх темах тео-
ретичної підготовки. Він також 
дає можливість закріплення 

навчального матеріалу та тренування у скла-
данні екзаменаційних тестів для додаткової під-
готовки, домашнього завдання, дистанційного 
навчання (за необхідності). При цьому викладач 
має можливість відслідковувати інтенсивність і 
успішність навчання своїх слухачів. Також є по-
крокова інструкція користування програмою 
ZOOM у навчальному процесі. Таких можливос-
тей на сьогодні немає у жодного конкурента! 
Чимало викладачів автошкіл Товариства вже 
використовують наш Сайт як навчально-мето-
дичний посібник і надають позитивні відгуки. За-
кликаю всіх директорів і викладачів навчальних 
закладів Товариства активно використовувати 
сайт «Автошколи ТСО України» у навчальному 
процесі і як засіб комунікації з потенційними 
клієнтами.

– Хотілося б почути Ваші побажання і про-
позиції на рік прийдешній.

– Управління координації діяльності навчаль-
них закладів Товариства у 2021 році планує і 
надалі впроваджувати в роботу автошкіл новіт-
ні технології, удосконалювати роботу з сайтом. 
Плануємо проводити вебінари з директорами 
та викладачами навчальних закладів, очільни-
ками Відокремлених підрозділів з усіх питань, 
що турбують колективи на місцях. За необхід-
ності будемо запрошувати на вебінари керів-
ництво ГСЦ МВС та інших міністерств і відомств. 
Обов’язково плануємо надання необхідної ме-
тодичної та іншої допомоги, у межах повнова-
жень, Відокремленим підрозділам Товариства 
і підпорядкованим їм навчальним закладам у 
вирішенні завдань статутної діяльності. Вдоско-
налення співпраці з ГСЦ МВС, Міністерством вну-
трішніх справ України, Міністерством освіти і 
науки України, Міністерством оборони України 
та іншими міністерствами і відомствами України 
також у 2021 році буде у пріоритеті управління.

Дуже сподіваюсь, що в 2021 році нарешті за-
кінчиться карантин і ми всі зможемо працюва-
ти в повну силу. Нехай він буде більш плідним, 
ніж 2020 рік. Нехай всі наші плани здійсняться, 
а кожен день буде успішним і в родині, і в ро-
боті. Здоров`я Вам, вашим рідним та близьким!

– Дякуємо, Сергію Миколайовичу, за зміс-
товні та конкретні відповіді на наші запитання.

Спілкувався з Сергієм Сухарєвим 
Володимир ВІЖУНОВ
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Минулий рік був нелегким для 
всього людства. Не оминув він 
своїми проблемами і спорт. 
Карантинні заходи не до-

зволили здійснити плани щодо більшості 
міжнародних змагань, перенесено чергові 
Олімпійські ігри. Але життя не зупинити. Спор-
тсмен – завжди спортсмен!.. Про це свідчать 
основні показники спортивної діяльності на-
шого Товариства в минулому році.

Авіація. Загальний наліт склав 8332 годи-
ни,  виконано  21 198 стрибків з парашутом, 
підготовлено 37 льотчиків, 127 планеристів, 
5 988 парашутистів-початківців. Виховано 
три  майстри спорту України з планерно-
го спорту та майстер спорту міжнародного 
класу з вищого пілотажу у літаковому спорті. 
Проведено три чемпіонати України з пла-
нерного спорту та відкриті змагання в Рів-
ненському АСК на точність посадки на пла-
нерах Л-13 «Бланік». Парашутисти змагалися 
на базі ХАК «Коротич» у рамках чемпіонату 
України з групової акробатики, вправа "Двій-
ка". У Вінницькому АСК проведено відкритий 
чемпіонат Вінницької області з класичного 
парашутизму, в Цунєві стартував чемпіонат 

Львівського АСК на 
точність призем-
лення. На базі ЗПМ 
«Чайка» були про-
ведені тренуваль-
ні збори пілотів за 
участі Федерації 
літакового спорту 
України, пілоти-
спортсмени ЦАК 
здійснили показові 
виступи в Житоми-
рі на зльоті ім. С.П. 

Корольова. Активно змагалися авіамоделіс-
ти: в Харкові проведено шість чемпіонатів 
та Кубків України, Чернігівський АСК (Чемер) 
прийняв у себе учасників двох етапів Кубку 
Світу, двох етапів Кубку України, всеукраїн-
ських змагань учнівської молоді у класах 
вільнолітаючих та радіокерованих моделей. 
На «Чайці» відбувся етап Кубку світу з раді-
окерованих моделей планерів з електрич-
ним двигуном.

Автомодельний спорт. Сучасний авто-
модельний спорт об’єднує п’ять основних 
напрямків: кордові, радіокеровані і трасові 
моделі, моделі танків і колісної (військової) 
техніки, дрифт. Розвиток направляється На-
ціональною Українською федерацією авто-
модельного спорту (НУФАМС). Федерація 
плідно співпрацює з ТСО України. Останні 
роки відзначилися високими здобутками 
українських спортсменів на європейському 
та світовому рівні: збірна команда України у 
2017 році стала чемпіоном Європи та Світу, 
у 2018 – володарем Великого Кубку Європи 
та срібним призером чемпіонату Європи, у 
2019 – володарем Великого Кубку Європи та 
срібним призером чемпіонату Європи. 2020 
рік дещо ускладнив діяльність з розвитку 
автомодельного спорту, повністю були від-

мінені змагання чемпіонатів та Кубків Євро-
пи. Спільними зусиллями вдалося провести 
16 змагань із 31-го, передбаченого Кален-
дарним планом. Дещо поменшала кількість 
учасників. Але життя триває! Підготовлено 
чотири майстри спорту, 15 кандидатів у май-
стри спорту. Результати виступів багатьох 
спортсменів були на світовому рівні. Наша 
співпраця дозволила провести в Одеському 
дитячому центрі «Чайка» змагання чемпіо-
нату ТСО України з радіокерованих автомо-
делей серед юнаків та юніорів: 7 днів стартів 
на березі Чорного моря, екскурсії, відпочи-
нок. До цих змагань на три дні долучилися 
дорослі у змаганнях фіналу Кубку України. 
Діти мали можливість помірятися силами зі 
спортсменами, перейняти їхній великий до-
свід. За підсумками змагань 2020 року най-
більшу суму очок набрали спортсмени м. 
Києва – 11 255 очок (36 золотих, 31 срібна 
та 10 бронзових медалей), другими стали 
спортсмени Львівської області – 5 270 очок 
(14 золотих, 8 срібних та 8 бронзових меда-
лей), треті – спортсмени Черкаської області 
– 5110 очок (11 золотих,  18 срібних та  15 
бронзових медалей). Найкраще співпраця 
була налагоджена з організаціями ТСО Укра-
їни Миколаївської, Одеської, Львівської об-
ластей та міста Києва. Про це нам розповів 
президент НУФАМС Віктор Качур.

Водномоторний спорт. Єдиним Кален-
дарним планом спортивних заходів ТСО 
України на 2020 рік було передбачене про-
ведення змагань трьохетапного чемпіонату 
України серед дорослих, юніорів та юнаків, 
а також Кубку України з водномоторного 
спорту.  У зв’язку з карантинними обмежен-
нями фактично було проведено один етап 
чемпіонату України (дорослі, юніори, юнаки) 
в м. Черкасах та Кубок України в класі мо-
точовнів, скутерів і глісерів в Одеській об-

ПРО ПІДСУМКИ СПОРТИВНОГО СЕЗОНУ-2020 
ТА ПЛАНИ НА НОВИЙ СПОРТИВНИЙ РІК
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ласті. У змаганнях взяли участь спортсмени 
ТСО України Дніпропетровської, Хмельниць-
кої, Черкаської, Кіровоградської, Київської, 
Одеської областей України та міста Києва, які 
розіграли 13 комплектів медалей чемпіона-
ту та 11 комплектів Кубку України. Чемпіо-
нами України 2020 року з водномоторного 
спорту у різних класах суден стали спортс-
мени Товариства  Дніпропетровської області 
майстри спорту України Євтушенко Володи-
мир, Герасименко Дмитро, Федоров Борис 
та Лебедь Дмитро; спортсмени з Оде-
щини КМСУ Кравцов Віталій та МСУ 
Іванов Сергій; черкащани пер-
шорозрядник  Корж Ярослав та 
КМСУ Крило Максим; спортсмен 
із Кропивницького МСУ Бобов 
Валерій та киянин КМСУ Жарий 
Олег. У командному заліку спортс-
мени з Дніпра вибороли два кубки за 
перше командне місце (у класах скутерів 
та глісерів) та по одному кубку: за друге ко-
мандне місце серед юнаків і третє місце у 
класах моточовнів. Черкаським спортсме-
нам вручили кубок за перше місце у чемпі-
онаті України серед юнаків та два кубки за 
другі командні місця у класах моточовнів і 
класах скутерів. Спортсмени Одеської об-
ласті отримали командний кубок за перше 
місце у класах моточовнів та третє місце у 
чемпіонаті України серед юнаків.

Підводний спорт. 2020 року спортсме-
ни-підводники команди «Аквалідер-Палац 
підводного спорту Товариство сприяння 
обороні України» (Аквалідер-ППС ТСО Укра-
їни) успішно виступили на Кубку України та 
1-му етапі Кубку Світу, який, на жаль, виявив-
ся і останнім. На Кубку Світу наша команда 
перемогла з великим відривом, залишив-
ши позаду клуби з Томська та Новосибір-
ська. Після карантинної перерви команда 
«Аквалідер-ППС ТСО України» виступила в 
чемпіонаті України з марафону, де Олексій 
Захаров і Галина Журавель завоювали золо-
ті медалі. В жовтні наші спортсмени висту-
пили у відкритому чемпіонаті Єгипту, здо-
бувши перемогу майже на всіх дистанціях, 
в яких брали участь. На чемпіонаті Украї-
ни в Броварах 80% медалей потрапили в 

нашу скарбничку. Найкра-
щими були Гречко та Заха-
ров, отримавши  по чотири 
особистих золота, Чумак та 
Колодяжний взяли по три 
золоті нагороди. За підсум-
ками сезону троє спортс-
менів команди «Аквалідер-
ППС ТСО України» очолюють 
світовий рейтинг: Софія Ла-
мах та Софія Гречко на дис-
танціях 200 біласти і 200 в/л 

серед дівчат та Данило Колодяжний на 50 і 
100 біласти.

Спортивна радіопеленгація. Попри 
карантинні обмеження, за сприяння і під-
тримки Громадської організації «Товариство 
сприяння обороні України» у 2020 році ор-
ганізовано і проведено шість чемпіонатів та 
Кубок України зі спортивної радіопеленгації, 
в яких взяли участь 700 спортсменів. Чем-

піонами та призерами цих змагань у різних 
вікових категоріях стали спортсмени міста 
Києва, Вінницької, Волинської, Донецької, 
Львівської, Сумської, Хмельницької облас-
тей. Серед них шістнадцятирічні спортсме-
ни Дворніков Данила (Донеччина) та Соло-
ненко Аліна (Вінниччина), які, виступаючи у 
дорослих вікових категоріях, неодноразово 
виборювали призові місця та виконали нор-
матив майстра спорту України. Стабільно 
високі результати впродовж сезону демон-
стрували кияни Пархоменко Олександра, 
Іщенко Дмитро, Смик Людмила, Фурса Оле-
на, Доленко Олександра, Бондарчук Анас-
тасія, Маринченко Мар’яна, Орлов Антон, 
Ільченко Тимофій, Стаценко Павло; Задорож-
на Марина, Марчук Олександр, Філоненко 
Богдан, Степаніщев Артем, Владімірова Ві-
ра з Вінницької області; Іщук Владислав з 
Волині; Іванько Олексій, Полубенцева Іри-
на, Дмитриченко Ірина з Донецької облас-
ті; Мирошниченко Єлизавета, Дорда Софія, 
Редька Єгор, Петренко Костянтин, Тихонков 
Михайло, Новак Ольга з Сумщини; Шпинов 
Даніл, Бєлаш Жанна, Петровська Яна, Власюк 
Юлія, Муштук Даніїл з Хмельницької області. 
Лідерами за кількістю призових загальноко-

мандних місць стали команди Києва, Доне-
цької та Вінницької областей, які очолюють 
відповідно Заслужений тренер України Ми-
кола Веліканов, Заслужений майстер спор-
ту України Олексій Іванько та Заслужений 
тренер України Сергій Зеленський. Націо-
нальна збірна команда України зі спортивної 
радіопеленгації у період з 15 по 20 вересня 
взяла участь у 15-му чемпіонаті Європи зі 
спортивної радіопеленгації (м. Приморско, 
Болгарія), де здобула 36 золотих, 31 срібну 
та 33 бронзових  медалей. Цьогорічні здо-
бутки є результатом напруженої і самовідда-
ної роботи тренерського колективу, до яко-
го також входять Веліканова Надія, Іванчихін 
Микола, Долинський Анатолій, Науменко Во-
лодимир, Пеля Зиновій, Редька Максим, Зи-
кова Лілія, Щербань Сергій, Панчук Людмила 
та інші, за що їм велика шана. Керівництво 
ТСОУ висловлює вдячність організаторам 
чемпіонатів та членам суддівських бригад за 
належну організацію і проведення змагань, 
а також відмінне суддівство. Сподіваємось, 

що в 2021 році коронавірус відступить, а 
спортивний сезон розшириться про-

веденням всіх запланованих міжна-
родних змагань, в яких спортсмени 
«лисолови» ТСОУ гідно представ-
лять Україну.

Судномодельний спорт. Відо-
кремлені підрозділи Федерації суд-

номоделізму і судномодельного спорту 
України спільно з осередками ТСО України 
лише частково провели заплановані заходи 
з судномодельного спорту. Кубок ТСО Украї-
ни, моделі секції «М» (м. Суми, 11-15 червня). 
В змаганнях взяли участь 24 спортсмена (у 
тому числі 10 юніорів) з Сумської, Полтав-
ської та Дніпропетровської областей та міста 
Києва. В командному заліку серед дорослих 
призові місця поділили команди Дніпропе-
тровської, Сумської областей та Києва. Се-
ред юніорів кращими були команди Сум-
ської і Дніпропетровської областей. В осо-
бистому заліку серед юніорів переможцями 
в своїх класах моделей стали Хотюн Андрій 
(Дніпро) і Дудник Олексій (Сумська область), 
серед дорослих відповідно Громов Євген і 
Чигрін Юрій з Дніпра. Кубок ТСО України, 

Спорт
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моделі секції «S» (1 етап – 2-6 липня в Черка-
сах; 2 етап – 9-13 липня в Одесі). Змагалися 
22 спортсмени з Черкаської (дві команди), 
Одеської, Миколаївської областей та міста 
Києва. За результатами двох етапів у команд-
ному заліку перемогла Черкаська команда 
ТСО України. В особистому заліку кращими у 
своїх класах були черкащани Коваль Дмитро 
і Каданцев Андрій. Чемпіонат ТСО України, 
моделі секції «S» (7-12 жовтня в Черкасах). 
У змаганнях взяли участь 18 спортсменів з 
Черкаської, Одеської, Миколаївської облас-
тей та міста Києва. У командному заліку 
перемогли черкащани, другою була ко-
манда Одеської області, на третьому міс-
ці – Миколаївська. В особистому заліку 
серед юніорів переможцем в усіх класах 
став одесит Максимчук Єгор. Серед до-
рослих лідирували спортсмени з черка-
щани Коваль Дмитро і Каданцев Андрій. В 
умовах пандемії Всесвітня федерація суд-
номоделізму і судномодельного спорту 
NAVIGA скасувала усі заплановані міжна-
родні змагання та перенесла їх на 2021 рік.  

*   *   *
17 грудня минулого року Рада Правління 

Товариства затвердила план фінансової участі 
ГО «ТСО України» в заходах з неолімпійських 
(технічних та прикладних) видів спорту у 
2021році в сумі 648 тисяч гривень. Календар-
ним планом передбачено як участь команд і 
спортсменів Товариства в змаганнях, що про-
ходять під егідою відповідних спортивних фе-
дерацій, так і проведення власних змагань та 
Кубків. Календарний план розміщено на сайті 
Товариства, тому зупинимося лише на осно-
вних спортивних заходах 2021 року.

Авіація. Цьогоріч заплановано провести 
чемпіонати України з планерного спорту у 
трьох видах, продовжується підготовка до 
встановлення нових рекордів України та сві-
ту у великих формаціях парашутистів на базі 
Коротича, чемпіонати України і світу з авіа-
модельного спорту в різних класах і вікових 
категоріях, чемпіонати України і Товариства 
з планерного спорту на базі наших планер-
них аеродромів.

Автомодельний спорт порадує нас без-
ліччю змагань всіх рівнів з січня по грудень. 
Чемпіонати України та чемпіонати ГО «ТСО 

України» з усіх видів і класів 
моделей заплановано про-
вести у Києві,  Дніпрі, Сумській, 
Львівській, Одеській областях. 
Чемпіонати і Кубки Товариства 
відбудуться у Чернівецькій, 
Миколаївській, Одеській об-
ластях, Києві та Дніпрі.

Водномоторний спорт пе-
редбачає три етапи змагань в 
рамках чемпіонату ГО «ТСО 

України»  серед дорослих, юніорів, юнаків в 
класах моточовнів, скутерів, глісерів, які про-
йдуть в Дніпропетровській, Кіровоградській 
та Черкаській областях. В Одесі заплановано 
провести Кубок Товариства  в цих же класах, 
а в Києві – Кубок Товариства в класі суден 
народного споживання. А в серпні Терно-
піль готується гідно зустріти на своїй аква-
торії учасників чемпіонату світу в клас F-500, 
F-250, F-125. 

Картинг, автомобільний спорт. Три етапи 
відкритого чемпіонату ГО «ТСО України» з кар-

тингу заплановано провести в Києві, Тернопо-
лі та Полтаві. Фінали Кубків ГО «ТСО України» з 
автомобільного кросу та картингу стартувати-
муть в Києві і Олександрії. Традиційно, до Дня 
автомобіліста, на автодромі «Чайка» проведе-
мо Фінал Кубку Товариства серед інструкторів 
практичного водіння учбових автомобілів та 
швидкісного маневрування.

Кульова стрільба та пневматика. Чем-
піонати  ГО «ТСО України» серед молоді зі 
стрільби з пневматичної зброї заплановані на 
травень і липень, а у вересні змагатимуться і 
у кульовій стрільбі. Свої послуги гостинно на-
дає Чернігівський обласний стрілецький клуб.

Морські багатоборства. Чемпіонати ТСО 
України з триборства, чотири-
борства, п’ятиборства, акватлону 
та веслування на шлюпках мати-
муть місце в Черкаській, Доне-
цькій, Івано-Франківській облас-
тях. В них змагатимуться чолові-
ки, жінки, юнаки та дівчата. Кубок 
ГО «ТСО України»  з п’ятиборства 
буде розіграно на Донеччині. 

Мотоциклетний спорт. Три 
етапи відкритого чемпіонату ГО 
«ТСО України» з мотокросу збе-
руть своїх поціновувачів на тра-

сах Рівненської, Закарпатської та Київської 
областей.

Радіоспорт. Чемпіонати України і ГО «ТСО 
України» зі спортивної радіопеленгації та 
спортивного радіоорієнтування відбудуться 
в Херсонській, Вінницькій, Волинській, Хмель-
ницькій, Сумській, Львівській областях. Зма-
гання з радіозв’язку на КХ заплановано про-
вести в Закарпатті, Чернігівській і Херсон-
ській областях та місті Києві. Сподіваємося 
також взяти участь і у міжнародних змаганнях 
з радіопеленгації: Словенія – юнаки, Сербія – 
дорослі і юніори.

Спорт з собаками стає все більш попу-
лярним у нашому Товаристві. Тут запланова-
но провести відриті чемпіонати Товариства: 
Кубок Києва, Кубок Рівного, Кубок Черкас, 
Кубок Кропивницького, Кубок ТСО України. 
Вже традиційним став Відкритий чемпіонат ГО 
«ТСО України» з багатоборства зі службови-
ми собаками «Юний кінолог», який плануємо 
провести в Запоріжжі. Для кінологів запла-
новано провести декілька клубних виставок 

собак усіх порід.
Судномодельний спорт. Чемпіонати 

ГО «ТСО України» та чемпіонати України 
заплановано провести в Миколаївській, 
Київській областях та місті Києві. Чемпі-
онати ГО «ТСО України» пройдуть в Сум-
ській і Черкаській областях, учасників 
змагань на Кубок Товариства приймуть 
колеги з Сумської області та Дніпра. Крім 
того, місто на Дніпрі планує забезпечи-
ти восени проведення Кубку Європи. В 

усіх змаганнях братимуть участь як дорослі 
спортсмени, так і юніори.

Як бачите, плани щодо спортивної діяль-
ності Товариства цього року досить змістовні 
та широкомасштабні. Тож побажаємо нашим 
спортсменам, тренерам, інструкторам, орга-
нізаторам і керівникам спортивної роботи 
насамперед міцного здоров’я та сприятливих 
умов для виконання запланованих заходів. 
Впевнені, що спортсмени Товариства і надалі 
будуть високо нести спортивну честь як Това-
риства, так і всієї нашої України на спортив-
них аренах всіх рівнів! 

Матеріал до друку підготував
Володимир ВІЖУНОВ
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Передовий досвід

Перед тим як розповісти 
про життєдіяльність цьо-
го  п р и ф р о н то в о го  о се -
редку Товариства кілька 

слів скажемо про його керівника. 
Павло Сергійович народився і виріс 
у Слов'янську Донецької області. 
Отримав вищу освіту за напрямом 
підготовки «Авіація та космонавтика», 
здобув кваліфікацію по спеціальності 
"Обладнання повітряних суден". Любов 
до неба і велике бажання літати  зму-
сили поступити ще й до Кременчуць-
кого льотного  коледжу НАУ, де опа-
нував спеціальність пілота. Має наліт 
500 годин на Як-52, Як-18т, CT-2К і на 
теперішній час продовжує виконувати 
польоти. Очолює Слов'янську міську 
організацію ТСО України з 2004 року, 
з 2010 року обіймає посаду заступни-
ка начальника Донецького авіаційно-
спортивного клубу ТСО України. 

Патріотично загартована 
молодь – мета нашої статутної 
діяльності.

– Якщо коротко, то Слов'янська міська 
організація займається виконанням  за-
вдань, визначених Статутом нашого Това-
риства, – говорить Павло Лобов. – Зокрема, 
основні зусилля спрямовуємо на національ-
но-патріотичне виховання молоді. Події на 

Донбасі, які розпочалися навесні 2014-го, 
переконливо довели: ігнорування вихован-
ня громадян, насамперед молоді, на цін-
ностях українського народу рано чи пізно 
матиме погані, а то й трагічні наслідки. Тож 
намагаємося надолужити прогаяне... 

Зважаючи на реалії сьогодення, голо-
вним своїм завданням наші колеги бачать 
патріотичне виховання підростаючого по-
коління. Вони впевнені: якщо  молодь буде 
вихована на національних традиціях і цін-
ностях, здавна притаманних нашому на-
родові, то ситуацій, подібних до тієї, яку 
маємо сьогодні, не виникатиме. За ініціа-
тиви слов'янських оборонців відбуваються 
зустрічі учнівської молоді з вояками Зброй-
них Сил, Національної гвардії та інших вій-
ськових формувань України, які захищають 
сьогодні східні кордони. За словами самих 
хлопчаків, таке спілкування їм до вподо-
би, оскільки є відвертим. Та і яким ще воно 
може бути, коли юнь проживає за якихось 
кілька десятків кілометрів від так званої 
лінії зіткнення, а у багатьох з них родичі 
служать в армії. З великою повагою тут від-
носяться не лише до сьогоднішніх захис-
ників Української держави, а й до ветера-
нів Другої світової війни. Тому завжди під 
час відзначення Великої Перемоги, інших 
дат, пов'язаних з подіями 1941-1945 років, 
оборонці спільно з ветеранами-фронто-
виками, яких, на жаль, залишилось дуже 
мало, покладають квіти до меморіалів, спо-
руджених на честь тих, хто не повернув-
ся з тієї страшної війни. При цьому Павло 

Сергійович та його колеги наголошують, 
що прадіди сьогоднішніх молодих людей 
з честю виконали свій обов'язок, врятував-
ши Україну від фашистського ярма.  

Наша гордість – спортсмени

–Чільне місце у життєдіяльності 
слов'янських оборонців посідає спорт. 
Особливо активно тут розвиваються авіа-
ційні та технічні види спорту.

– Мені як голові міської організації до-
водиться повсякденно спілкуватися з мо-
лоддю, яка займається спортом, – продо-
вжує Павло Лобов. – Як на мене, то справа 
не стільки у тому, щоб молода людина ста-
ла чемпіоном, скільки у тому, щоб підліток 
не байдикував, щоб його не "виховувала 
вулиця". І тому мені особисто радо бачити 
як молоді люди прагнуть пізнавати щось 
нове і корисне для себе, розвиваються як 
особистості. Не перебільшуватиму наших 
заслуг, але саме завдяки  нашій діяльності 
у молоді є можливість отримувати і реалі-
зовувати свої знання та навички, беручи 
участь в різних видах змагань. Якщо більш 
конкретно, то у нашому  місті створені  
гуртки зі стрільби з пневматичної зброї, 
авіамоделювання,  парашутних стрибків.

Підготовку  парашутистів проводить 
інструктор Донецького АСК-позаштатний 
інструктор Харківського аероклубу ТСО 
України Олександр Тесленко. Він не про-
сто любить парашутний спорт – він у нього 
закоханий ще з часів армійської служби, 

У цьому переконаний голова Слов'янської міської 
організації ТСО України-заступник начальника Донецького 
авіаційно-спортивного клубу ТСО України Павло Лобов

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ

Павло Лобов

На вогневому рубежі
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яку проходив у повітрянодесантних вій-
ськах. Раніше працював у Єнакіївському 
АТСК інструктором-парашутистом, навча-
ючи азам парашутної справи вихованців 
Краматорського, Маріупольського, Єна-
кіївського АТСК та Донецького АСК. Йо-
го колега Віталій Пуль – командир пара-
шутної ланки, теж служив у  десантних 
військах, обіймаючи посаду начальника 
парашутно-десантної служби частини. На 
його рахунку 2500 стрибків з різними ти-
пами парашутів. Отже, йому є що сказати 
і показати своїм вихованцям. Маємо  об-
ладнаний клас з плакатами, наочними по-
сібниками і підвісною системою для підго-
товки парашутистів. Майбутні спортсмени, 
після теоретичної підготовки та відпра-
цювання дій парашутиста в навчальних 
класах, свої перші стрибки здійснюють на 
базі Харківського аероклубу ТСО України 
ім. Валентини Гризодубової, який очолює 
Сергій Філатов.

Традиційно організовуються і прово-
дяться  змагання зі стрільби з пневматич-
ної гвинтівки серед колективів навчальних 
закладів Донецького регіону, де підлітки і 
дорослі  міряються силами в традиційному 
для оборонного Товариства виді спорту. 
Найчастіше такі змагання проводяться під 
час місячників оборонно-масової роботи, 
присвячених Дню Збройних Сил, Дню За-
хисника України. Переможці отримують 
грамоти, заохочувальні призи.

У нашому місті популярні насамперед 
авіаційні види спорту, які вимагають від 
молоді вивчення авіаційної техніки, теорії 
польоту, освоєння багатьох льотних нави-
чок, проектування і виготовлення пілотаж-
них авіаційних моделей, діючих моделей 
копій літаків. Спортсмени-авіамоделісти 
щороку беруть участь у змаганнях облас-
ного, національного та міжнародного рів-

ня, стають призерами і переможцями цих 
змагань. За час роботи неодноразово були 
виграні змагання на рівні Донецької об-
ласті, чемпіонату України, Кубку України, 
етапів Кубків Світу, посідали призові місця 
на чемпіонатах Європи та  Світу. Гордістю 
міста є наші вихованці: кандидат в май-
стри спорту, неодноразовий призер  чем-
піонату Європи  в Польщі та чемпіонату 
Світу в Болгарії, в минулому член збірної 
команди України з авіамодельного спор-
ту  Кононенко Павло; кандидат в майстри 
спорту, неодноразовий призер   Кубку 
Світу в класі пілотажних моделей літаків 
Суліман Владислав; кандидат в майстри 
спорту, неодноразовий призер Кубку Світу 
в класі пілотажних моделей літаків Чугаєв 
Данило. У минулому спортивному сезоні 
визначені найкращими спортсмени-авіа-
моделісти: Бондарєв Михайло, Скворцов 
Сергій, Чугаєв Данило, Куделін Сергій, Ма-
менко Владислав,  які  посідали  призові 
місці  на чемпіонатах та Кубках України.

З 9 по 12 жовтня минулого року на 
спортивному комплексі «Чайка» ТСО 

України в Києві проходив Кубок України 
з авіамодельного спорту серед дорослих 
та юніорів. За підтримки Донецької облас-
ної, Бахмутської та Покровської районних 
організацій збірна команда авіамоделістів 
Слов’янської міської організації Товари-
ства взяла участь у цих змаганнях. Авіа-
моделісти повернулись зі змагань з наго-
родами, посівши призові місця:  Бондарєв 
Михайло – друге місце серед юніорів і тре-
тє серед дорослих у розділі моделі копії 
клас F-4B; Скворцов Сергій – третє місце 
серед юніорів у розділі моделі копії клас 
F-4B; Чугаєв Данило – друге місце у роз-
ділі пілотажні моделі клас F-2B; Маменко 
Владислав – третє місце у розділі пілотажні 
моделі клас F-2B. 

– Важливо відзначити, – доповнює Пав-
ло Лобов, – що авіамоделісти мають стра-
тегічне значення для нашої України. Тісно 
співпрацюючи зі Збройними Силами, про-
відні спортсмени застосовують свій досвід, 
знання і навички в розробці та льотних ви-
пробуваннях безпілотних літальних апара-
тів, які необхідні для розвідувальних місій 
Української Армії.

Донецький аероклуб ТСО України 
продовжує працювати...

Донецька авіаційна організація обо-
ронного Товариства була створена в 1931 
році. На її базі неодноразово проводили-
ся чемпіонати України, Всесоюзні і міжна-
родні змагання з авіаційних видів спор-
ту. Голова Слов'янської міської організа-
ції ТСО України відверто пишається тим, 
що,  незважаючи на втрату аеродрому, 
який знаходився  у  Моспіно, і практично 
всієї матеріальної частини клубу, які за-
лишились на тимчасово непідконтроль-
ній Україні території, Донецький АСК ТСО 
України продовжує виконувати свої ста-
тутні завдання щодо льотного навчання і 
підготовки парашутистів. Завдяки людям, 

Члени авіамодельного гуртка

За хвилину – стрибки з літака
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які працюють у авіаційно-спортивному 
клубі, чимало його вихованців продовжу-
ють навчання у Харківських авіаційних 
вишах. Зокрема, в університеті Повітря-
них Сил імені Івана Кожедуба ЗС Украї-
ни, де готують військових льотчиків. І в 
цьому чимала заслуга начальника клубу 
Матвієнка Олега – професіонала з вели-
кої літери, який провів у повітрі  близько 
тисячі годин, опанувавши  літальні апара-
ти Як-52, Як-18т, Як-55, АН-2, Diamohd-42, 
CT-2K. До призначення на сьогоднішню 
посаду керував  Маріупольським АТСК, 
неодноразово брав участь у чемпіонатах 
України з літакового спорту, є кандидатом 
у майстри спорту. До речі, Олег Вікторо-
вич і Павло Сергійович, докладаючи ба-
гато зусиль для розвитку авіаційних ви-
дів спорту в Донецькій області, в той же 
час не перестають удосконалювати свою 
особисту льотну майстерність. 

З 2015 року тренувальна база Доне-
цького АСК  розміщується на аеродромі 
«Корсунь» міста Корсунь-Шевченківський, 
що на Черкащині. На сьогоднішній момент, 
за рахунок фінансування від спонсорів і 
членів клубу, тут виконується планове 
будівництво.  У 2020 році відремонтова-

но асфальтне 
покриття ЗПС, 
організовано 
викочування з 
торців ВПП на 
грунт з твер-
дим покрит-
тям, побудува-
но ще один ан-
гар та огорожу 
на стоянці авіа-
ційної техніки, 
встановлено 
відеоспосте-
реження на 
стоянці літаків. 
Практично вся 

авіаційна техніка клубу передислокована 
на аеродром «Корсунь».

Слов’нська міська організація і Доне-
цький АСК плідно співпрацюють з началь-
ником Центрального аероклубу ім. О.К. Ан-
тонова ТСО України Гуком Кирилом, який 
докладає багато зусиль для патріотично-
го виховання молоді, розвитку авіаційних 
видів спорту. Після успішних виступів на 
змаганнях команди як найкращу нагороду 
для хлопців він надав їм можливість під-
нятися у повітря на літаку Як-18Т. 

Голова міського осередку має повну 
підтримку  і допомогу у виконанні статут-
них завдань від Донецької обласної орга-
нізації ТСО України, яку очолює Микола 
Довбня. Також вдалося налагодити ділові 
стосунки зі Слов'янським міським відділом 
у справах сім'ї молоді та спорту, управлін-
ням  спорту Донецької обласної держав-
ної адміністрації. Завдяки їхній підтримці 
у спортсменів з'явилося більше можливос-
тей брати участь в змаганнях, оформляти 
спортивні розряди і звання, приносити 
рейтингові бали.

– Користуючись нагодою, хотілось би зі 
шпальт шанованого нами «Вісника» висло-
вити вдячність людям, котрі допомагають 

нам  у подоланні труднощів і негараздів, 
– каже Павло Лобов. – Зокрема, началь-
нику управління сім'ї молоді та спорту До-
нецької обласної державної адміністрації 
Мицику Володимиру Петровичу, голові 
Донецької обласної організації ТСО Укра-
їни Миколі Вікторовичу Довбні: завдяки їм  
збірна команда авіамоделістів Донецької 
області змогла виступити на чемпіонаті 
України і Кубку України. Там наші спортс-
мени показали гарні  результати, ставши 
призерами і переможцями змагань в різ-
них класах моделей. Всі перемоги, яких 
досягають представники Слов'янської обо-
ронної організації, це перемоги всього на-
шого Товариства.

В д я ч н и й  т а к о ж  к о л е к т и в а м 
Слов’янської та Артемівської автошкіл, Ар-
темівського і Краснолиманського спортив-
но-технічних клубів, Костянтинівської місь-
кої організації Товариства, Слов'янському 
міському відділу у справах сім'ї молоді та 
спорту. Завдяки їхньому сприянню   бу-
ли успішно проведені обласні  змагання 
з авіамодельного спорту,  в яких взяли 
участь команди Бахмута, Краматорська, 
Святогірська, Слов’янська.  

В авіаційному ангарі

Ветерани ТСО України

Голова Донецької обласної 
організації ТСО України 
Микола Довбня:
– Слов'янська організація, попри 

всі труднощі і складнощі у повсякден-
ній діяльності, на сьогоднішній день є 
однією з кращих на теренах тієї час-
тини Донеччини, яка підконтрольна 
Українській державі. Не хочу пере-
більшувати заслуги її керівника, але, 
як мовиться, з пісні слів не викинеш. 
Тому скажу, що у значній мірі своїми 
успіхами вона зобов’язана Павлові 
Сергійовичу Лобову – людині над-
звичайно енергійній, справжньому 
фанатові своєї справи!
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Свого співрозмовника  знаю 
давно: познайомилися, коли 
він обіймав посаду заступни-
ка командира бригади, що 

дислокувалася на теренах столично-
го гарнізону. Вже тоді підполковник 
вирізнявся серед колег-офіцерів актив-
ною життєвою позицією, щирим вболю-
ванням за стан  справ у з’єднанні і за-
галом у Збройних Силах, які зусиллями 
«реформаторів» просто нищилися. Зго-
дом Віталій Анатолійович звільнився. 
Своє рішення пояснив тим,  що не 
може дивитися на ці неподобства, які 
інакше як злочином важко назвати. У 
2014-му, коли постало питання існуваня 
Української держави, Віталій добро-
вольцем пішов на війну. «Вісник» уже 
розповідав про його фронтові будні. 
То ж розпитаємо колегу про діяльність 
Всеукраїнської громадської організації 
«Об’єднані війною. 90-й батальйон», яку 
він сьогодні очолює.

  – Наша організація створена у листо-
паді 2017 року, – розповідає Віталій Ана-
толійович. – Спочатку в ній об’єдналися 
кілька десятків офіцерів та бійців 90-го 
батальйону, але з часом їхня кількість 
почала неухильно збільшуватися. Мета 
«Об’єднаних війною» – сприяння в реа-
лізації прав та соціальних гарантій учас-
ників АТО/ООС, передбачених чинним 
законодавством, військово-патріотична 
робота серед молоді, вшанування пам’яті 
полеглих тощо.

– Але ж для учасників цієї російсько-
української війни чинним законодав-
ством передбачені соціальні  пільги  і 
гарантії, є навіть міністерство, поклика-
не опікуватись проблемами вчорашніх 
фронтовиків…

– Так, передбачені. Але ж їхня реаліза-
ція залежить у значній мірі від чиновни-
цтва. Нам не кажуть, як колись «афганцям»: 
«Ми вас туди не посилали», оскільки часи 
не ті і ситуація в Україні абсолютно інша. 
Але черствості, байдужості до проблем 
учасників АТО/ООС вистачає. Особливо 
обурливими є факти навмисного ігнору-
вання прав інвалідів – молодих хлопців, 
які втратили на сході руки, ноги, а тепер не 
можуть навіть візків для пересування при-
дбати. Тож доводиться докладати зусиль 
для надання хоча б невеликої допомоги.

– Хотілось би почути більше конкре-
тики, Віталію Анатолійовичу…

– Досить показовою, на мою думку, є 
допомога колишньому десантнику  90-го 
батальйону Вадиму Ушакову. Цей хлопець 
у квітні 2016 року дістав тяжке поранення 
при обороні Авдіївської промзони. Воно і 
прикувало Вадима до ліжка. Тоді, майже 
п’ять років тому, мало хто вірив у його 
одужання. До того ж лікування є довго-
тривалим і надто дорогим, а у матері ве-
ликих грошей немає. Ми, звичайно, не все-
сильні, але взяли десантника 
під свою опіку. Організували 
кілька благодійних акцій, а 
виручені кошти передавали 
рідним для придбання доро-
говартісних ліків.

Всі ми добре знаємо, як 
багато важить і морально-
психологічна підтримка. То-
му ми, його вчорашні побра-
тими, час від часу провідуємо 
однополчанина. Зокрема, на 
30-річчя Ушакова члени ВГО 
«Об'єднані війною. 90-й ба-
тальйон»  відвідали його з 

подарунками. Бачили б Ви, якою радістю 
світилися його очі!.. Так, сьогодні Вадим 
пересувається здебільшого  у візку. Але 
це вже не той безпорадний інвалід, яким 
він був у 2016-му: уміє вмикати і вимикати 
світло, рухатись своїм «лімузином» і на-
віть, зі сторонньою допомогою, пересу-
ватись самостійно, у тому числі і сходами 
догори! Більш того, він вимовляє деякі сло-
ва. Я вірю, що рано чи пізно, але настане 
день, коли він підніметься з візка і взагалі 
викине його! Принаймні ми, його бойові 
побратими, зробимо для цього все, що в 
наших силах!..

 – Вадим Ушаков, мабуть, не єдиний, 
кому Ви простягнули руку допомоги?..

 – Звісно, що так. Наші представники 
провідують хлопців, які час від часу зму-
шені лікуватись у госпіталях, навідуються 
і до них додому. Насамперед, у їхні дні на-
родження, у державні свята. Хай скромно, 
але накриваємо стіл і згадуємо за фронто-
вою чаркою події, учасниками яких були. 
Більшої вдячності, ніж сльози радості на 
очах хлопців, які в силу поранень обме-
жені у русі, не потрібно ні мені, ні іншим 
членам нашої громадської організації.

Коли розпочалася пандемія коронові-
русу, ми відшукали можливість придбати 
і вручити родинам усіх 47 загиблих воїнів 
90-го батальйону продуктові набори. Спо-

2.2. Для виконання статутних завдань Товариство 
має право: …укладати угоди про співробітництво 
та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями 
громадян. 

(Статут ГО «ТСО України»)

Заступник Голови ТСО України – керівник Всеукраїнської громадської організації «Об’єднані війною. 
90-й батальйон» підполковник Віталій Баранов: 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ПОЛЕГЛИХ У ЦІЙ ВІЙНІ – СВЯЩЕННА...

Віталій Баранов

Серед бойових побратимів і посестер
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Слово ветерана

діваюсь, хоч якось, але вони все ж полег-
шили життя-буття цих людей, які не виріз-
няються статками. Впродовж останніх двох 
років напередодні новорічно-різдвяних 
свят вручаємо подарунки дітям загиблих 
вояків. Нещодавно встановили пам'ятник 
Ігорю Панову – бійцю нашого батальйо-
ну, який вижив на тій війні, але загинув у 
мирному житті від підлої руки вбивці-по-
кидька.

–  Знаю, що в центрі вашої діяльності 
знаходиться і молодь…

–  Звісно, що так. Ми не в змозі охопити 
тисячі підлітків своєю увагою, але дещо 
робимо для їхнього виховання на націо-
нально-патріотичних засадах. З цією ме-
тою у дитячих таборах «Пилява», «Сухо-
луччя» організовували польові збори мо-
лодих людей, які протягом кількох тижнів 
проживали в наметах. Тут, у мальовничих 
місцях Київщини, вони займалися спортив-
ним орієнтуванням на місцевості,  вчилися 
долати смуги перешкод. В ролі інструкто-
рів-наставників були наші хлопці – колиш-
ні вояки 90-го батальйону.

Ось вже два роки поспіль організовує-
мо екскурсійні поїздки дітей із столичного 
району «Оболонь», а також учасників бо-
йових дій на сході України по Шевченків-
ським місцях. Вони відбуваються у березні 
– напередодні дня народження великого 
поета. Учасники цих поїздок побували, зо-
крема, на Чернечій горі, де він похований, 
у тамтешньому музеї поета, а також у селі 
Кирилівці, де Тарас Григорович народився.

Всі ми добре знаємо, як несолодко жи-
веться дітям прифронтових сіл і міст. Осо-
бливо тим, що позбавлені батьківського 
тепла і піклування. Зважаючи на це, здій-
снили поїздку на Донбас – відвідали Друж-
ківську спеціалізовану школу-інтернат, пе-
редавши дітям подарунки від їхніх шко-

лярів-однолітків Оболонського району 
столиці. Організували і провели святкові 
передноворічні заходи, учасниками яких 
стали діти, чиї батьки загинули, захищаючи 
східні рубежі України.

– Ось вже кілька років Ви працюєте 
в ТСО України. Є що сказати про співп-
рацю Вашої громадської організації і 
Товариства?

– Звичайно. Насамперед хочу, користу-
ючись нагодою, подякувати Голові Сергію 
Кошину за розуміння наших проблем, до-
помогу, яку він надає нам особисто. Саме 
за активного сприяння Сергія Мефодійо-
вича ми провели для учасників АТО/ООС 
кілька заходів. Наприклад, на аеродромах 
«Чайка» і «Коротич», що у Києві і Харкові, 
відбулися стрибки з парашутом. Ба більше, 
багато хто навіть вперше сів за штурвал 
навчального літака і піднявся в повітря, 
Звісно, що з досвідченим інструктором. І 
все це безкоштовно: приватні фірми поді-
бні послуги надають за добрячу копійку. А 
в Палаці підводного плавання ТСО України 
наші хлопці змагалися у підводному пла-
ванні з аквалангом, а також у стрибках з 
вишки. Нам надаються приміщення для 
проведення різноманітних заходів, учас-
никами яких є вчорашні атовці, їхні рідні. 
При цьому ми не сплачуємо за це жодної 
копійки.

– Хто входить до вашої організації? 
Лише військовики з числа 90-го баталь-
йону?

–   Сьогодні чисельність нашої громад-
ської організації складає понад 300 чоло-
вік. Її членом може стати будь-який колиш-
ній військовик – учасник антитерористич-
ної операції, «афганець», громадянин, який 
виконував так званий інтернаціональний 
обов’язок на теренах інших країн, а також 
волонтери, патріоти – всі, кому не байдуже 
майбутнє України. Головна вимога – дер-
жавницька позиція, патріотичні переко-
нання.

 – Віталію, а хто є Вашими партнера-
ми щодо надання допомоги захисни-

кам України? Маю на увазі як інші гро-
мадські організації, так і представників 
влади.

 – Ви поставили дуже слушне запитання. 
Про керівництво ТСО України я вже казав. 
А ще нашими надійними партнерами, по-
мічниками є голова Оболонської районної 
у місті Києві державної адміністрації Олек-
сандр Леонідович Цибульщак, директор 
Центру туризму і краєзнавства учнів і мо-
лоді Оболонського району Ірина Анато-
ліївна Пушкарьова, керівники Канівсько-
го музею Тараса Шевченка, національний 
музей «Битва за Київ 1943 року» в Нових 
Петрівцях, цетр реабілітації ветеранів АТО/
ООС «ЯРМІЗ». Загалом ми співпрацюємо зі 
всіма державними структурами, які розу-
міють важливість тієї справи, якою займа-
ємось, всіма громадськими організаціями, 
які стоять на національно-державницьких 
позиціях. До речі, на наших заходах бува-
ють і перші особи Православної Церкви 
України.

– Нещодавно Вас обрали заступ-
ником Голови ТСО України, одним із 
основних завдань якого є національ-
но-патріотичне виховання молоді. Ва-
ше бачення його поліпшення. До яких 
кроків плануєте вдатись, щоб для бага-
тьох молодих людей слово Україна було 
не просто географічним поняттям? На-
приклад, які закони потрібно ухвалити.

–  Не кажіть мені ні про які закони: у нас 
їх достатньо, як і  інших нормативно-пра-
вових актів, спрямованих на удосконален-
ня національно-патріотичної роботи. А ось 
виконання їх пробуксовує, та ще й добря-
че. Адже багато чиновників, відповідаль-
них за цей напрямок роботи, «працюють» 
здебільшого на папері, чого не скажеш про 
наше Товариство. Відверто кажучи, і у нас 
є певні недопрацювання, так звані прихо-
вані резерви. Ось над їхнім виявленням і 
реалізацією ми і працюємо сьогодні.

Інтерв’ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

«Об’єднані війною. 90-й батальйон»  «Сімейне» фото на згадку

Вадим Ушаков і Віталій Баранов
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«Не думав, що одягну 
армійський однострій…»

– Навесні 2014-го ти, випускник Таш-
кентського танкового училища,  був ци-
вільною людиною. Але колишніх офі-
церів не буває. Звідси й запитання: чи 
розумів капітан запасу Вадим Озірний, 
що Путін не обмежиться анексією одно-
го лише Криму?

– Офіцерські погони я зняв ще у 1997 
році. Останні посада, яку  обіймав у Наці-
ональній гвардії України, командир роти 
у бригаді спецпризначення. Після цього  
працював у бізнесі,  не здогадуючись, що 
мине 17 років і я знову одягну армійський 
однострій. Та ще й воюватиму!..

Ну а чи прораховував подальші дії Росії, 
то відповім так: окрім Господа Бога ніхто їх 
не здатен передбачити. Проте, зважаючи 
на ту колотнечу, що починалася на Дон-
басі, передчуття були погані. Ну а в трав-
ні я пішов до військкомату з проханням 
призвати до війська. Але мені відмовили.

– То це правда, що  ти кілька разів 
звертався з цим проханням до офіцерів 
військкоматів?

– Виходить, що так. «Почули» мене аж 
у серпні місяці – з третьої спроби. Прав-
да, для цього як офіцеру запасу довелося 
стати на облік  у іншому військкоматі. Спо-
чатку хотіли відправити у 131-й розвідбат, 

але дізнавшись, що я танкіст, відправили  у 
2-й окремий танковий батальйон. Ротним. 
Бойове злагодження новосформовані екі-
пажі, які складалися з добровольців і мо-
білізованих, проходили на Гончарівському 
полігоні і у навчальному центрі Сухопут-
них військ «Десна». Подальший наш шлях 
проліг до Волновахи – неподалік цього на-
селеного пункту розташовувався  базовий 
табір 1-ої окремої танкової бригади.

– Що за техніка була на озброєнні?
-Танки Т-64. Хоча вони вважаються  за-

старілими, але ми їх  привели в порядок і 

вони практично ніколи не підводили нас, 
навіть за вкрай екстремальних ситуацій.

– А таких багато було? Які завдання 
виконувала твоя рота?

 – Вистачало. Спочатку ми працювали 
на ділянці 72-ої окремої механізованої 
бригади. «Каталися» вздовж лінії розмеж-
ування по всьому сектору «Б». Які завдан-
ня? Різні. Наприклад, демонстрували ро-
сійським найманцям, що 1 танкова бри-
гада на місці, а не пішла на ротацію. І у 
випадку  вашого наступу будь-якої миті 
готова «пригостити» вас 115-мм снаряда-
ми, прикривши бронею піхоту. Працювали 
і на знищення ворожих позицій. Особливо 
тоді, коли з них наші позиції піддавалися 
масованим обстрілам. 

– А вас вони не накривали тими ж 
«Градами»?

 – Накривали. Ще й як! Але не настіль-
ки часто і влучно, як того їм хотілось: ми, 
відстрілявшись по ворожих цілях, швидко 
змінювали позиції, усіляко маскуючись. 
Правда, російські канали і особливо ТБ 

Київська міська організація плідно співпрацює зі 112-ю окремою бригадою 
територіальної оборони, яку очолює підполковник Микола Білосвіт. Вони    

пишаються тим, що до 
командного складу бригади 
входять такі бойові офіцери, 
як кавалер ордена Богдана 
Хмельницького підполковник-
танкіст Вадим Озірний. 

СПІВПРАЦЮЄМО 
З ТЕРОБОРОНОЮ

Вадим Озірний перед виходом на бойові позиції

Екіпаж машини бойової...



1 (40) 2021 13

14 березня – День українського добровольця 

так званих ДНР і ЛНР не раз і не два ін-
формували глядацьку аудиторію, скільки 
«ополченці» знищили укропівських танків. 
При  чому вказувався наш батальйон. Ми з 
хлопцями якось підрахували: якщо вірити 
їхнім твердженням, то вони знищили три-
чотири батальйони. Цікаво, що на підтвер-
дження цих інсинуацій демонстрували свої 
ж танки, підбиті нашими вояками!...

Наші танкові екіпажі несли бойове чер-
гування на взводно-опорних пунктах, роз-
ташованих вздовж лінії розмежування. Ко-
ли на них заходили  «шістдесятчетвірки», 
хлопці неабияк раділи, розуміючи, що во-
рожі диверсійно-розвідувальні групи на-
вряд чи ризикнуть прориватись на під-
контрольну нам територію.

У грудні 2014-го передислокувалися до 
села Тоненьке, що поруч з Донецьким ае-
ропортом, який захищали кіборги. Наші 
екіпажі взагалі чергували по периметру 
ДАПу, підтримуючи вогнем своїх побра-
тимів.

 – Слухаю тебе, Вадиме, і згадую старі 
військові фільми про Другу світову ві-
йну. Тоді у ставки Верховного головно-
командувача були полки і дивізії резер-
ву. Тобі не здається, що й ви, зважаючи 
на спектр виконуваних завдань, теж бу-
ли таким собі резервом? 

–  Ні, не здається: ми дійсно були ре-
зервом командування сектора «Б». Але 
мої хлопці і самі просилися на найбільш 
загрозливі напрямки і ділянки фронту, ро-
зуміючи, що одна лише поява Т-64 піднімає 
морально-бойовий дух нашої піхоти. На-
приклад, в район ДАПу ми теж напросили-
ся, знаючи, що кіборгам там непереливки. 
І це була не моя особиста ініціатива, а моїх 
хлопців, які прийшли якось і заявили, що 
«досить відсиджуватись у базовому табо-
рі». А «відсиджувалися» ми там аж…3-й 
день, після кількох тижнів, проведених на 
лінії розмежування!...

– Будь-яка війна не обходиться без 
втрат. Навіть серед танкістів, котрі,   
здавалось би, надійно захищені бро-
нею. Скажи відверто, багато втратив 
побратимів-танкістів? 

 – У моєму підрозділі було 10 танків. 
Кожен екіпаж складався з трьох чоловік. 
Отже, всього 30 вояків. За рік мого ко-
мандування жоден з них не загинув і не 
отримав тяжкого поранення. Ну, а якщо 
у когось виникне сумнів щодо того, чи ми 
дійсно виконували серйозні завдання і то-
му ніхто не постраждав, то наведу такий 
факт: 19 танкістів зі складу моєї роти на-
городжені орденами Богдана Хмельниць-
кого і «За мужність»! А це бойові ордени, 
які за гарні очі та ще й простим солдатам 
не дають!..

Та найголовніше те, що всі залишилися 
живими. Пишаюся цим фактом….

– У 2015-му, після звільнення зі 
Збройних Сил, чим зайнявся?

 – Тим, чим  і до весни 2014-го: будівни-
цтвом. Але час, проведений в армії, дався 
взнаки:  переконався, що без армії мені чо-
гось не вистачає у цьому житті. І я підписав 
контракт щодо проходження військової 
служби на офіцерській посаді. Мені піш-
ли назустріч і я обійняв посаду команди-
ра танкового батальйону. Правда, існував 
він здебільшого на папері. Але за два ро-
ки мені з іншими офіцерами вдалося його 
створити. Реально. Сьогодні він входить до 
стратегічного резерву НГУ. Підрозділ зна-
ходився на Київщині, але ми час від часу 
виїжджали у район проведення Операції 
об’єднаних сил.  

Мирне життя
комбата Озірного

  – Як сьогодні живеться бойово-
му комбату, кавалеру ордена Богдана 
Хмельницького 3-го ступеню?

 – Я призначений командиром ба-
тальйону територіальної оборони 
Солом'янського району міста Києва, який 
входить до складу 112-ої окремої бригади 
тероборони.

 – Знаю, що ти особисто плідно співп-
рацюєш з Київською організацією ТСО 
України. Розкажи, будь ласка, більш де-
тально про це.

 – Загалом у оборонного Товариства є  
величезний досвід у підготовці громадян 
до військової служби: не розповідатиму 
конкретно, оскільки читачі «Вісника» до-
бре обізнані з цим напрямком роботи. У 
чому полягає наша співпраця? Напри-
клад, Київська міська організація надає 
нам  приміщення для теоретичних занять 
особового складу. Саме під її дахом на-
ші хлопці студіюють основи тактики, те-
орію вогневої, топографічної підготов-
ки, навчаються надавати першу медичну 
допомогу. До речі, безкоштовно. У нас 
же немає коштів для того,  щоб оренду-
вати приміщення чи придбати власні.  
Користуємося і тиром ТСО України,  де 
наші хлопці щотижня поліпшують май-
стерність у стрільбі з пістолета Макаро-
ва, автомата Калашникова. Загалом між 
командуванням бригади, до складу якої 
входить і наш батальйон, і головою ТСО 
України Сергієм Кошиним є домовленість 
про поглиблення цієї співпраці.  Але ми 
чекаємо, коли наш парламент, нарешті, 
ухвалить закон, який чітко регламенту-
ватиме діяльність підрозділів територі-
альної оборони.

Користуючись нагодою, хочу вислови-
ти вдячність керівнику Київської міської 
організації Ользі Миколаївні Ніколаєнко 
за ту безкорисливу допомогу, яку вона 
нам надає.

Інтерв'ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Микола Пазюрко – член екіпажу Вадима Озірного
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«Це у мене з дитинства…»

Перше, що впадає у вічі під час спілку-
вання з цією людиною – величезна жага 
дій, бурхлива енергія, яка підживлює всі 
починання й рух до поставленої мети, які 
мимоволі передаються і людям, і чотири-
лапим вихованцям Євгена Михайлова.

– Це у мене з дитинства, – посміхається 
Євген Васильович. – Ще з тодішнього непе-
реборного бажання мати власного собаку. 
Воно виросло, мабуть, з розповідей бать-
ка про його власного пса, які часто-густо 
замінювали у нас казки на ніч, з фільмів 
польської стрічки «Пригоди пса Цивіля», 
зі спільних  прогулянок з сусідом  дядь-
ком Славою та його німецькою вівчаркою 
Цезарем. Я часто благав сусіда дозволити 
мені гуляти з Цезарем замість господаря. 
Однак він довго вагався, і зрозуміло чо-
му: побоювався, що я, звичайний міський 
підліток, просто не втримаю дорослого 
«німця» ні авторитетом, ні фізичною вагою. 
Однак свого часу я все ж дочекався: якось 
влітку у поході за містом дядько Слава по-
казав мені, як Цезар працює по жестах. Для 
мене це було щось настільки неймовірне, 
що стало справжнім переламом у моїх ін-
тересах та життєвих пріоритетах. Тоді ж 
він влаштував мені перше у житті випро-
бування. Дав мені в руки довгий поводок 
Цезаря із парашутної стропи, яка в ті роки 
замінювала поводок, відійшов подалі й дав 
команду «До мене». Додому я повернувся 

зі стертими до кривавих бульбашок доло-
нями, але з дозволом займатися з Цезарем. 

Ну, а вже після служби в армії Євген Ми-
хайлов почав послідовно втілювати дитячі 
мрії в життя. Зі своїм першим вихованцем, 
чорно-підпалим Амуром, парубок вперше 
у 1986 році прийшов до клубу службового 
собаківництва тоді ще ДТСААФ. З ним же 
пройшов навчання від новачка-любителя 
до інструктора-кінолога. Потім була Ака-
демія МВС і роки служби в міліцейському 
кінологічному підрозділі. Службове від-
рядження до Косова разом із тодішнім ви-
хованцем й партнером, німецькою вівчар-
кою Чак Мотор січ. Воно стало не просто 
випробовуванням їхнього кінологічного 
дуету на міцність, а й можливістю набут-
тя нових навичок від колег-іноземців, ні 
з чим незрівнян-
ним практичним 
досвідом вико-
ристання собак в 
умовах бойових 
дій і екстремаль-
них завдань з охо-
рони громадсько-
го порядку.

Майже два де-
сятки років Єв-
ген Васильович 
очолював кіно-
логічний підроз-
діл УМВС України 
в Запорізькій об-
ласті.  В ці роки 
служба по праву 

вважалася кращою в Україні. Тут розро-
били  у 1995 році власну тримісячну  про-
граму підготовки кінологів, родзинкою 
якої було складання випускних іспитів та 
вручення службових посвідчень. Навчан-
ня проводилося на високому рівні, завдя-
ки чому запоріжці гідно тримали  марку і 
в Косово, і в Україні під час роботи у най-
більш значимих громадських заходах – від 
Міжнародного банківського форуму до Єв-
ро-2012 та АТО. Велось племінне розве-
дення німецьких, бельгійських вівчарок, 
ротвейлерів. Племінне поголів’я складали 
такі собаки як Чак Мотор січ, Фелло Дні-
провській, Ульк Дніпровський, Візум Укра-
інен Ленд, Ункас Дженестра, Таге Віталія 
Мей, Жастін Мотор січ, Аюа-Юта Ревучі по-
роги 2, Пері Ревучі пороги 2.  Пізніше роз-

Євген Васильович Михайлов – полковник міліції 
у відставці, незмінний керівник Кінологічного 
центру ГУМВС України в Запорізькій області 
впродовж майже 20 років. Один з перших 
українських миротворців – бійців міжнародного 
підрозділу К-9 у Косово, де очолював групу 
кінологів патрульно-розшукового напрямку. 
Неодноразово відзначений бойовими  і 
державними нагородами. Суддя-експерт 
ТСО України. А ще Євген Михайлов є одним із 
засновників нині таких відомих змагань «Юний 
кінолог», які проводяться в Україні без малого 
півтора десятки років

Професіонал

ЦЕ НЕ ЛИШЕ ТРЕНУВАННЯ...»
«КIНОЛОГIЯ – 
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плідник перейшов на німецьких вівчарок 
робочих ліній, гордістю якого стали соба-
ки Бой та Шеріф із Пісчанки, Нокі та Нані 
Дніпровська, Ункас і Житон Ревучі пороги 
2, Отті Зотерхоф, Царь Александровська 
знать, Хілларі Марінчук К-9, Балу Марінчук 
К-9, Юкін Зотерхоф. Діяла програма залу-
чення громадського населення до виро-
щування цуценят. Кінологічний центр мав 
свій  девіз: «Робочі якості плюс екстер’єр».  
До розпліднику МВС Ревучі пороги 2, який 
працював у  підрозділі, приїжджали за цу-
ценятами представники усіх без винятку 
правозахисних та екстрених структур з 
різних областей України.

Знання і досвід – Товариству

Сьогодні, перебуваючи у відставці, Єв-
ген Васильович використовує свій вели-
чезний досвід для того, щоб відродити кі-
нологію в структурі Товариства сприяння 
обороні України.

– Я вважаю, що ТСО України повинно 
не тільки набути юридичні права колиш-
нього ДОСААФ, а й успадкувати  все най-
краще, що було напрацьовано покоління-
ми аматорів ще з радянських часів, – го-
ворить Михайлов. – Зараз у моді західні 
школи підготовки собак, але ж ми маємо 
свої власні, зовсім не гірші напрацюван-
ня! Добре пам’ятаю, як у Косово дивува-
лися французькі й німецькі колеги, коли, 
скажімо, їхні собаки навіть на вулицю у 
спеку відмовлялися виходити, а наші без 
будь-яких відмов відпрацьовували по 10 
годин на охороні громадського порядку, 
чек-поінтах та перевірках на блокпостах. 
Досі подумки вклоняюся своєму першому 
дтсаафівському наставнику Юрію Іванови-
чу Штольцу, який зумів не просто навчити 
командам, а вклав в мою голову принципи, 
з якими й досі підхожу до роботи з провід-
никами й собаками.

Чотири роки тому у Запоріжжі після 
довгого забуття відродився обласний клуб 
собаківництва ТСО України і активно за-
працював стараннями Євгена Михайло-
ва та його однодумців. Наразі в клубі ді-
ють за кількома основними напрямками: 
підготовка і тестування кінологів-любите-
лів, племінна робота, допомога силовим 
структурам регіону в розведенні та вихо-
ванні службових собак та їхніх провідни-
ків, створення власної книги досягнень 
членів клубу, підготовка юних спортсме-
нів та кінологів.

Серед запорізьких ноу-хау, наприклад, 
передача місцевими розплідниками служ-
бових порід цуценят в кінологічні підроз-
діли силових структур регіону. За слова-
ми Євгена Васильовича, вигоду набувають 
обидві сторони. Силовики мають чудову 
можливість покращити власне поголів’я 
й отримати , так би мовити, свіжу кров зі 
сторони. А власники розплідників отри-
мують змогу перевірити на практиці ро-
бочі якості своїх вихованців, а також під-
вищити престиж розплідника. Вже у цьо-
му році зусиллями клубу лави запорізьких 
правоохоронців поповнилися п’ятьма цу-
ценятами німецьких вівчарок.  Не менш 
важливим напрямком діяльності у клубі 
вважають виховну роботу. Тому дбайливо 
створюють історію досягнень запорізьких 
кінологів. В імпровізованому архіві постій-
но накопичуються фото та відеоматеріали, 
спортивні нагороди, записи розповідей 
ветеранів клубу та його молодих членів, 
які вже відзначилися в кінології. І це не 
просто формальна історія. 
Окрім суто виховної мети, 
щороку саме на основі зі-
браних матеріалів у ЗОКС 
ТСОУ розробляють симво-
ліку й нагороди для своїх 
змагань, демонструють їх 
спонсорам, так би мовити 
для наочності, використо-
вують як учбові матеріали 
під час теоретичної підго-
товки молодих кінологів.

Саме ця робота стала 
підґрунтям для цікавого й 
амбітного завдання, яке на-
разі виконують запорізькі 
кінологи. За погодженням 
з керівництвом ТСОУ при-
йнято рішення створи-
ти пам’ятний плакат з ро-
бочою назвою «Кінологи 
України: бойовий шлях». Ту-
ди увійдуть матеріали про 
подвиги й здобутки україн-
ців від Афганської війни  до 
участі в АТО.

«Юний кінолог»

Один з головних здобутків клубу й улю-
блене дітище його голови – підготовка 
юних кінологів.

– Фактично, – розповідає Євген Васи-
льович, – ми були у 2008 році  першими 
в Україні, хто почав проводити змагання 
«Юний кінолог». Починали з простої на-
чебто ідеї зацікавити в професії своїх влас-
них дітей. Наприклад, мій син Данііл з чо-
тирьох років разом зі мною роз’їжджав по 
кінологічних чемпіонатах та зборах. Він за-
взято працював вдома із своїм чотирила-
пим партнером, «німцем» Єнісеєм, однак у 
10 років фактично не мав можливості пе-
рейти від глядача до учасника дорослих 
змагань. Тоді разом з такими ж зацікав-
леними батьками ми вирішили провести 
для дітлахів їхній власний чемпіонат. Так 12 
років тому в Запоріжжі вперше відбулися 
змагання «Юний кінолог». Ми запросили 
на них гостей із сусідніх областей, а вже 
наступного року вони приїхали до нас за 
нагородами і чемпіонат став відкритим, 
пізніше отримав статус регіонального. На-
ше ноу-хау сподобалось професійним кі-
нологам,  на сьогодні змагання серед юних 
кінологів проводяться не лише у Запоріж-
жі, є  й всеукраїнські дитячі змагання під 
егідою Кінологічної спілки України.

– Працювати з дітьми складніше, ніж з 
дорослими, однак і віддача від такої робо-
ти набагато більша, – розповідає Михай-
лов. За умовами, юний кінолог може бути 
не молодшим десяти і не старшим 18 років. 
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Працювати при цьому підліткам дово-
диться здебільшого із майже доросли-
ми собаками, адже чотирилапі вихо-
ванці дорослішають набагато швидше 
за своїх юних провідників. Як правило, 
розпочинають тренування дорослі, які 
під керуванням інструкторів клубу прохо-
дять разом із цуценятами загальний курс 
дресирування. Коли собака набуває своєї 
так би мовити початкової форми, до трену-
вань приєднуються і юні кінологи.

– Так ми вбиваємо двох зайців. З одно-
го боку, полегшуємо процес взаєморозу-
міння, становлення «дитячих» кінологічних 
дуетів, виключаємо можливі ситуації, коли 
собака відмовиться підкорятися юному 
провіднику. А окрім цього, автоматично 
вирішується проблема батьків та дітей, які 
в нашому випадку ще більш гуртуються на-
вколо спільної мети – виховання собаки, – 
посміхається Євген Васильович.

Підготовка юних кінологів мало відріз-
няється за програмою від тренувань до-
рослих спортсменів. Вони займаються за-
гальним курсом дресирування, а згодом 
складають відповідний іспит в присутності 
експертів Кінологічного Союзу України. Ви-

конують спортивні норма-
тиви з проходження смуги 
перешкод, а з часом, за умови належної 
підготовки, засвоюють курс захисно-ка-
раульної служби. 

Щоб заохотити малечу до важкої пра-
ці, керівництво клубу через Міністерство 
молоді й спорту України домоглося права 
присвоювати юним кінологам юніорські 
спортивні розряди з військово-приклад-
ного багатоборства до кандидатів в май-
стри спорту включно. Наразі з кількох де-
сятків юних кінологів, які сьогодні займа-
ються в клубі,  семеро мають ранг КМС. А 
найбільш титулованими юними запорізь-
кими кінологами сьогодні є Михайлов Да-
нііл з німецькими вівчарками Єнісей Реву-
чі пороги 2 та Бой із Пісчанки, Гана Контр-
ибуц, Катерина Децюра  з вівчаркою Ліс 
Александровська знать, Софія Селезень з 
вівчаркою Черчілль, Софія Хлевнюк  з ві-

вчаркою Ілко Галлант Колоріт, Нікіта Арс-
ланов з доберманом Дерік.

Однак більшим за спортивні досяг-
нення своїх вихованців Євген Васильо-
вич вважає інший факт. Сьогодні серед 
його колишніх вихованців є кілька кіно-
логів-фронтовиків, які відслужили разом 
із собаками в АТО, а також професійні ін-
структори-кінологи, що працюють не лише 
у Запоріжжі, а й в інших регіонах України.

Якщо навіть один з десяти підлітків ста-
не в майбутньому професійним кінологом, 
це буде дуже гарним результатом, – вва-
жає Євген Михайлов. – Він візьме найкра-
ще від своїх наставників і передасть тради-
цію власним учням. І це вже буде не просто 
професійний вишкіл, а кінологія в найкра-
щому розумінні цього терміну: професій-
ність і традиція, зв’язок поколінь і новітні 
напрацювання, поєднані в одне ціле.
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У війни не жіноче обличчя, 
але ситуація на сході України 
змусила багатьох тендітних 
українок вдягнути військову 

форму. Останніми роками «бойові» 
дівчата зустрічаються все частіше. Ніжні, 
витончені, але водночас сміливі і впевнені, 
вони йдуть захищати рідну землю нарівні 
з чоловіками. 

Їхні історії завжди вражають і надихають.
Сьогодні свій шлях в зоні Операції 

об’єднаних сил розпочинає нікопольчанка 
Оксана Бойко. Дівчина вирішила підписа-
ти контракт із державною прикордонною 
службою України і нести військову службу 
на східному кордоні.  

- Психологічно я була готова до цього 
кроку давно. В мене тато прикордонник, 
мабуть, це і стало головним фактором. Бу-
ти військовою – моя дитяча мрія, тому таке 
рішення було передбачуваним. Щорічно, 
28 травня, разом з прикордонниками, ми 
влаштовували заходи, де виступали з со-
баками і кіньми, я на коні очолювала ко-
лону ветеранів-прикордонників. В один 
момент, як кажуть, «зірки зійшлись»: ме-
ні запропонували взяти участь в наборі 
в прикордонну службу. Я зрозуміла що 
це і є той шанс, якого я чекала все жит-

тя. Коли почула про набір, по-
їхала на співбесіду до Дніпра, 
пройшла її успішно, отримала 
направлення на психологічні 
тести, витримала всі перевір-
ки, медогляд, після цього пої-
хала на остаточну перевірку в 
Київ. У жовтні отримала розпо-
діл в учбову частину, вся про-
цедура тестів і перевірок трива-
ла близько шести місяців. Тепер 
залишилося зібрати речі і їха-
ти. До бажання бути військовою 
додалася моя любов до собак, 
тому вирішила поєднати ці два 
захоплення.

     Оксана йде на службу не 
одна, з нею надійний помічник 
і друг – німецька вівчарка Тай-
сон. Пса дівчина виховала са-
ма, адже більше дев’яти років 
працює інструктором з вихо-
вання собак у розпліднику ні-
мецьких вівчарок  NIKO T’UBE. 
Розплідник зареєстрований в 
Кінологічній спілці України і має 

всі необхідні сертифікати. Родовід усіх со-
бак ведеться від придбаних у німецьких 
розплідниках представників породи. Во-
ни мають міцну нервову систему, відмінні 
робочі якості, відповідають всім вимогам 
до сучасної німецької вівчарки.  

Крім того Оксана є активним членом 
клубу собаківництва, який створено близь-
ко двох років тому на базі Нікопольської 
автомобільної школи ТСО України. Він ре-
алізовує програму, за якою готують мо-
лодь з собаками для проходження служ-
би в Збройних силах України. На відкритті 
клубу службового собаківництва був при-
сутній начальник відділу кадрів Дніпропе-
тровського регіонального прикордонного 
відділення, який займається заключенням 
контрактів з призовниками, та заступник 
начальника військового комісаріату. 

- Таких клубів, як у нас в Україні, дуже 
мало, – розповідає Сергій Гребенюк, який 
є засновником клубу службового собаків-
ництва, а також інструктором з виховання 
собак у розпліднику. - Матеріальна база, 
відремонтований спортзал для тренуван-
ня собак з усім необхідним обладнанням 
дають можливість показувати результати 
на всеукраїнському рівні, а також готувати 
собак для служби в Збройних силах. Окса-

на стала, скажімо, «першою ластівкою». Ми 
і далі плануємо співпрацювати з патріотич-
ною молоддю, яка хоче захищати Україну, 
безкоштовно виділяючи від нашого клубу 
собак для проходження служби. Ми готові 
співпрацювати з прикордонною службою 
України і готувати для них кадри. Крім того, 
підтримуємо зв’язки з профільними уста-
новами, наприклад, нещодавно передали 
двох цуценят із розплідника в національну 
академію прикордонної служби України. 

Собаки, яких навчала Оксана, вирізня-
ються відмінними навичками і високими 
результатами на виставках і змаганнях. Ко-
ли їй запропонували проходити службу в 
прикордонних військах, від клубу служ-
бового собаківництва їй виділили собаку, 
яку вона готувала самостійно. 

Тепер Оксана, разом з Тайсоном, від-
правляються на шість місяців в учбову час-
тину міста Великі Мости Львівської області. 
Звідти вона вийде військовим кінологом і 
нестиме службу в прикордонних військах. 
Собака також має пройти спеціальну під-
готовку, навчитися охороняти кордон, 
шукати вибухівку, наркотичні речовини 
чи зброю, здати атестацію. Курс загальної 
дресировки Тайсон змалечку вивчав у клу-
бі собаководів. 

Директор Нікопольської автошко-
ли ТСО України Віктор Демиденко роз-
повідає:

– Наша автошкола ТСО раніше спеціа-
лізувалася на підготовці військових водіїв, 
тому зараз, як продовження цього напрям-
ку, ми відкрили у себе клуб службового со-
баківництва, готуємо собак до військової 
служби. У нас хороша молодь, я працюю 
з ними і бачу, що наша справа їм цікава. 
Підготовка до військової служби – це сер-
йозна справа, і ось сьогодні наша гордість, 
представниця клубу їде боронити Укра-
їну. Цю традицію треба розвивати, адже 
народ, який не захищає свою країну, буде 
годувати чужу…  

Оксана, як і тисячі українських жінок, 
йде в зону ООС, бо відчуває, що повинна 
боронити рідну землю. В її душі живе надія, 
що вона зможе наблизити момент звіль-
нення українських земель. Давайте віри-
ти у своїх захисників і захисниць, молити-
ся за них. Бажаємо дівчині гарної служби, 
нехай започаткована нею справа має гідне 
продовження. 

Ірина ВОЛОШИНА

У ВІЙНИ Є Й 
ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ

Оксана Бойко

Жінка на війні
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«Тут працюють грамотні люди…»
Навчаючись у Харківському фінансово-

економічному інституті, де опановувала 
спеціальність «Бухгалтерський облік на 
підприємстві», Наталія не думала й не га-
дала, що життєві стежки приведуть її до 
ТСО України. З 2000 року по 2003 рік пра-
цювала  бухгалтером в сільській Раді села 
Рідкодуб, Краснолиманського району, що 
на Донеччині. Потім, переїхавши до рай-
центру, трудилася   головним бухгалтером 
ДОЛ «Салют» Донецького облавтодору. З 
вересня 2013 року працювала головним 
бухгалтером в Краснолиманському місь-
кому спортивно-технічному клубі, очолила 
цей навчальний заклад у 2016 році.

– Це був, м’яко кажучи, не найкращий 
період в історії як нашого МСТК,  так і всьо-
го міста, – говорить Наталія Леонідівна. 
– Адже  у квітні  2014-го року місто опи-
нилося в руках  бойовиків. Та, слава Богу, 
не надовго: незабаром Українське військо 
почало визволяти міста і села. Не було і 
дня, щоб позиції українських ЗС, які зна-
ходилися не так вже й далеко від міста, 
не піддавалися  обстрілам. Кожен з них 
біллю відгукувався в серцях працівників 
навчального закладу, усіх жителів міста. 
Принаймні тих, для яких Україна є не про-
сто якимось географічним терміном. Зау-
важу, що на прикладі жителів нашого міста 
і району можна стверджувати: більшість 
людей бажали жити в суверенній Україні.

Сьогодні цей МСТК живе більш менш 
звичним життям, готуючи водійські кадри. 
Правда, зважаючи на події, що розпоча-
лися на сході країни навесні  2014-року, 
бажаючих вивчитись на водія поменшало. 
Справа у тому, що левову частку слухачів 
завжди складали громадяни, які придбали 
чи збиралися придбати легковика і їм кон-
че потрібні були водійські посвідчення. Не 
слід забувати і про те, що доходи громадян 
помітно впали, отже поменшало і тих, хто 
спроможний придбати «залізного коня». 
До того ж у розпал бойових дій багато жи-
телів Красного Лиману та прилеглих насе-
лених пунктів  залишили район бойових 
дій і як вимушені переселенці досі прожи-
вають за сотні кілометрів від міста, більш 
менш облаштувавшись на нових місцях. 
Тож ці та інші чинники негативно вплину-
ли на кількісні показники підготовлених 
водійських кадрів. Та все ж за останні два 
роки тут навчили близько 400 водіїв ка-
тегорії В, А, А1. Наталія Анацька може го-
динами розповідати про життєдіяльність 
колективу.

– Я пишаюся, що поруч зі мною працю-
ють такі прекрасні люди як  викладачі Кія 
Дмитро Пантелійович,  інструктори Шапо-
валов Олександр Анатолійович, Кія Дми-
тро Пантелійович, Корабель Роман Анато-
лійович, бухгалтер Стрілець Світлана Ана-
толіївна  та інспектор з кадрів Россоха Ніна 
Олександрівна – каже вона. – У мене навіть 
язик не повернеться назвати їх підлегли-
ми. Вони – мої колеги, однодумці стосовно 

майбутнього нашого навчального закладу, 
насамперед реалізації планів, спрямова-
них на поліпшення навчального процесу.

З повагою відгукуються про свого ке-
рівника і люди, які працюють під її керівни-
цтвом. Наприклад, викладач ПДР Володи-
мир Бондаренко вважає, що і йому, і його 
колегам неабияк пощастило з директором.

– Наталія Леонідівна як керівник вимо-
глива, – каже він. – Але, разом з тим, з нею 
можна вирішувати будь-які проблеми, во-
на ніколи не відвертається від тих, які не 
мають прямого стосунку до роботи. 

Назвати матеріально-навчальну базу 
потужною – принаймні у порівнянні з ін-
шими СТК – не можу: маємо чотири  власні 
автомобілі та два орендованих, а також два   
мотоцикла «Мінськ» та  скутер «Стінгер». 
Минулого року зуміли придбати автопри-
чіп «Лев».

Наталія Анацька розуміє: потрібно роз-
виватись. Адже під лежачий камінь вода 
не тече, особливо сьогодні, в умовах жор-
сткої конкуренції, коли з’являються наче 
гриби після дощу різні приватні фірми. На-
приклад,  у місті, окрім цього СТК, підго-
товкою водіїв займаються ще дві приватні 
автошколи. Свої послуги вони оцінюють 
дещо дешевше, правда, ця дешевизна по-
тім боком вилазить і водіям, і пішоходам. 
Тому, що й якість навчання значно нижча, 
аніж в навчальних закладах Товариства. 
Протягом останніх років капітально від-
ремонтували приміщення, зокрема, на-
вчальні аудиторії, коридор у головному 

Колектив Краснолиманського міського спортивно-технічного 
клубу, попри всі складнощі сьогодення, з оптимізмом дивиться у 
майбутнє. І впевнений: кращі дні у них ще попереду

«НАМ ВАЖКО, АЛЕ РУК НЕ ОПУСКАЄМО…»

Наталія Анацька
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Досвід 

корпусі, замінивши вікна на металоплас-
тикові, двері, для слухачів придбали нові 
сучасні столи і стільці.

– Навчатись тут одне задоволення, – 
говорить житель Красного Лиману Ана-
толій. – Насамперед тому, що нашими на-
ставниками є справ-
жні професіонали, 
які, як мовиться, зу-
би з’їли на тій справі, 
якою займаються ба-
гато років.

– Мене  теж цілком 
влаштовує рівень ви-
кладання, навчання 
практичній їзді, – при-
єднується до розмо-
ви Ігор Васильович 
– 60-річний ветеран 
праці, який, за його 
словами, на схилі літ 
придбав старенько-
го «Жигуля». Іспити 
на отримання водій-
ських посвідчень під-
опічні Наталії Анаць-
кої складають у Краматорському Терито-
ріальному сервісному центрі.  Свідченням 
якості навчання є той факт, що абсолютна 
більшість слухачів успішно складають іс-
пити з першого разу.

 Енергійна  жінка

Окрім  спортивно-технічного клубу На-
талія Анацька очолює ще й міську орга-
нізацію ТСО України, до якої входить 20 
членів Товариства. Насамперед з числа 

молоді. Її найперші помічники у прове-
денні різних заходів, зокрема, місячників, 
присвячених Дням Перемоги, Збройних 
Сил та іншим знаменним датам і подіям, є 
голови первинних оборонних осередків, 
які діють в навчальних закладах міста. Це 

Штанько Сергій Валерійович, Дворников 
Данила Олексійович, Доля Юрій Олексан-
дрович.  Вони є справжніми ентузіаста-
ми військово-патріотичної роботи. Лише 
останнім часом Краснолиманська МО до-
лучилася до обласної спартакіади серед 
допризовної молоді, яка проводилася з 
14 по 16 вересня 2020 р.  у м. Покровську 
Донецької обл. 

– Наталія Леонідівна – напрочуд енер-
гійна жінка, – кажуть про Анацьку у Крас-
ному Лимані. – Скрізь і завжди встигає.

Зауважимо, що спорту у Краснолиман-
ській  організації приділяється достатньо 
уваги. За словами Наталії Леонідівни, інак-
ше й бути не може, оскільки цей напрямок 
роботи є одним з основних  у діяльнос-
ті Товариства. Так, восени минулого року 
пройшов чемпіонат України зі спортивної 
радіопеленгації, яку ще називають полю-
ванням на лисиць. Наталія Анацька щи-
ро вдячна  Міністерству молоді та спорту 
України, Лізі радіоаматорів України, управ-
лінню фізичної культури та спорту Доне-
цької ОДА, ГО «ТСО України» – всім, хто до-
лучився до проведення чемпіонату. Голо-
вні події його відбувалися в навколишніх 
лісах, де проводились змагання у чотирьох 
видах програми за 14-тю категоріями.

У змаганнях взяли участь 92 спортсме-
на. Наймолодшому було 10 років, самому 
старшому в категорії Ч 70 за віком 80 років. 

Перше місце посіла 
команда Донецької 
обласної організації 
ТСО України, яку очо-
лює заслужений май-
стер спорту України, 
чемпіон України та 
Європи, Голова Фе-
дерації радіоспор-
ту Донбасу, член 
ТСО України Іванько 
Олексій Володими-
рович. Він, до речі, є 
одним  із засновни-
ків Клубу спортивно-
го орієнтування RO 
team Fox. Клуб роз-
ташовується на дру-
гому поверсі будівлі 
Краснолиманської 

міської організації ТСОУ, яка також бере 
участь в організації спортивних змагань.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар голови Донецької обласної організації ТСО України Миколи Довбні: 
– В сучасних умовах робота навчального закладу пов’язана з великими труднощами, 

які виникають у зв’язку з постійними змінами законодавства. Якщо до цього додати міс-
це розташування Краснолиманьського СТК (буремний схід), то стає зрозуміло, з якими 
викликами доводиться  мати справу Анацькій Наталії. І я  вдячний долі, яка подарувала 
нам такого директора, як Наталія, котра встигає готувати водіїв, проводити спортивні 
змагання найвищого рівня, ремонтувати приміщення та багато іншого, при цьому ще 
залишаючись чарівною жінкою.

Полювання на лисиць

Перед початком змагань
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«Вишукуємо резерви…»

Витоки цього навчального закладу сяга-
ють листопада 1964 року. За часів колишньо-
го Союзу  слухачі отримували водійські по-
свідчення, а разом з ними і право на керму-
вання автомобілями категорій «А» і «Б». Хтось 
купував «Жигулі»,  хтось «рулив» «Газоном»,  
а хтось, одягнувши солдатський однострій, 
виконував свій священний обов'язок в лавах  
Радянської Армії. Зі здобуттям Україною не-
залежності профіль діяльності СТК не змі-
нився. А ось  «асортимент» посвідчень, які 
можна отримати по завершенні  навчання, 
значно  розширився.

– У нас, як правило, навчаються жителі 
міста і району, приходять також і з сусідніх, – 
говорить директор Бердичівського РМ СТК 
ТСО України Інна Гапчук. – Судячи по їхнім 
відгукам, рівнем навчання задоволені. Нам 
приємно це чути, але ж у будь-якій справі 
удосконаленню меж  немає. Тим паче у на-
вчанні!..

Тому вишукуємо невикористані резерви, 
щоб бажаючих вивчитись на водія саме у нас 
було ще більше. Задля цього кожну заробле-
но копійку намагаємось якомога раціональ-
ніше використати для поліпшення матеріаль-
но-технічної бази.  Будівля, під дахом якої ми 
розміщуємось, збудована ще у 1898 році!.. Та 
якщо ви завітаєте до нас, то нізащо не ска-
жете, що цьому будинку понад 120 років. А 
все тому, що підтримуємо його у належно-

му стані. Нещодавно зробили капітальний 
ремонт: перекрили дах, відремонтували всі 
навчальні класи,  коридор, замінивши вікна 
й двері, пофарбували стіни, підлогу. Не по-
шкодували грошей і на придбання нових ме-
блів. Загалом останнім часом витратили на 
ремонтні роботи близько 500 тисяч гривень.

«Золото – звичайний метал,  
а ось люди…»

– Для мене як для директора головним 
капіталом завжди були, є і залишаться лю-
ди, мої колеги, викладачі та  інструктори ін-
дивідуального навчання водінню автомо-
біля, – продовжує Інна Анатоліївна. –  Хто 
з них важливіший для майбутнього водія? 
Зважаючи на досвід роботи, спілкування з 
десятками наших вихованців, скажу так: і ті, 
й інші однаково важливі.

Коли мова заходить про життєдіяльність 
СТК, Гапчук дуже любить розповідати про 
людей – своїх колег. За її словами, колектив, 
який вона очолює, невеличкий, але кожна 
людина для неї як керівника дорожче золота.

– Ну що таке золото? – перепитує вона. – 
Звичайний метал, хоча з-поміж інших металів 
і вважається чи не найціннішим. А людина? 
Їй немає ціни. Візьміть, наприклад, нашого  
Ігоря Анатолійовича Карчаєва. Він  навчає 
підопічних мистецтву водіння, працює у нас 
майже 40 років, знаючи,  як сам жартує,  кож-
ну вибоїну на бердичівських дорогах. За цей 
час  підготував понад дві тисячі водіїв різних 
категорій. Абсолютна більшість з них в тій чи 
іншій мірі пов'язала своє життя з автомобі-
лями. Слухачі неабияк поважають свого на-
ставника. І це мене аж ніяк не дивує. Адже 

Ігор Анатолійович – висококваліфікований  
спеціаліст,  його автомобіль завжди, незважа-
ючи на погодні та інші умови,  у зразковому 
стані. Тому-то і бажаючих вчитись практич-
ним навичкам водіння саме під його орудою 
чи не найбільше. 

 Микола Лановий – викладач Правил до-
рожнього руху. Він майже 30 років ділиться 
своїми знаннями, практичним досвідом зі 
слухачами. І ті ловлять кожне його слово. 
Микола Петрович – людина творча,  ерудо-
вана в багатьох сферах нашого життя,  за-
вжди готовий протягти руку допомоги тим, 
хто поруч і потребує її. Він постійно працює 
над вдосконаленням навчально-матеріаль-
ної бази, а сучасні технічні засоби широко 
використовує у процесі навчання. Завдяки 
такому творчому підходу до дорученої спра-
ви, вболіванню за рівень підготовки слухачів 
відсоток успішного складання ними  іспитів 
на право отримання водійського посвідчен-
ня стабільно високий.

– Як на мене, то навіть і в разі неуспішно-
го складання екзамену нічого соромитись, 
– каже ветеран. – У цьому житті усіляке тра-
пляється. Соромно, а то й навіть злочинно, 
абияк ставитись до вивчення Правил дорож-
нього руху. В армії кажуть, що статут вартової 
служби написаний кров'ю: кожен, хто служив 
у війську, знає, що порушення солдатом його 
вимог часто призводить  до фатальних на-
слідків.  А хіба ігнорування ПДР не провокує 
дорожньо-транспортних пригод, у яких що-
року гинуть тисячі українців? Отож…

За ветеранами, звісно, «тягнеться» і мо-
лодь, намагаючись не відставати за вироб-
ничими та іншими показниками. Це Віталій 
Жидецький, Олександр  Орюк, інші їхні то-

На переконання директора Бердичівського міськрайонного спортивно-
технічного клубу ТСО України Інни Гапчук саме викладачі та інструктори 
індивідуального навчання водінню автомобіля є запорукою успішної 
підготовки водіїв

«НАЙЦІННІШИЙ НАШ КАПІТАЛ – ЦЕ ЛЮДИ…» 

Інна Гапчук

Під час занять
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вариші-колеги. Зовсім недавно поповнили 
колектив Денис Качуринський, Вадим Лег-
кий,  Юлія  Панасюк.

Незважаючи на незначний проміжок ча-
су, який  вони працюють тут,  встигли заре-
комендувати себе грамотними фахівцями, 
сумлінно ставляться до виконання своїх 
функціональних обов'язків. Ветерани теж 
задоволені таким поповненням, справед-
ливо вбачаючи в них надійну зміну.

Твій навчальний заклад кращий? 
Доведи…

Якщо говорити про навчальний процес 
більш детально, то Бердичівський РСТК у 
2016 році пройшов акредитацію, яка дозво-
ляє готувати водійські кадри  за категорія-
ми «А», «А1», «В», «С», «С1». Термін навчання 
8-9 тижнів. Найбільше охочих вивчитись на 
водія категорії «В», яка дає право сідати за 
кермо легковика.

– Зважаючи на цей факт, можна кон-
статувати, що на теренах нашого райо-
ну заможних громадян все більшає і 
більшає, – жартують у РСТК. – Якщо 
чоловік горить бажанням отримати 
водійське посвідчення відповідної 
категорії, то, мабуть, не велосипед 
купуватиме і навіть не скутер…

Загалом впродовж останніх п'яти 
років тут підготовлено понад дві тися-
чі водіїв. І це при тому, що Бердичів не є 
великим містом, як, до речі, і  весь Берди-
чівський район. Та ще й конкурентів виста-
чає з числа приватних навчальних закладів: 
сьогодні у місті функціонують чотири таких 
фірми. Про рівень підготовки мови не буде: 
Інна Гапчук не стала розмовляти на цю тему, 
зауваживши лише, що потрібно на ділі, а не 
на словах доводити, що ти кращий. 

Для того, щоб слухачі опанували як слід 
водійське ремесло, тут є всі умови. До їхніх 
послуг сім легкових навчальних автомобілів, 
в тому числі п'ять іноземного виробництва, 
три вантажних, два мотоцикли та причеп до 
легковика. Всі ці транспортні засоби перебу-
вають у відмінному технічному стані. А все 
тому, що ті ж легковики придбані у автосало-
ні, зберігаються в належних 
умовах, а їхні господарі при-
діляють їм достатньо уваги. 
Автопарк щороку поповню-
ється однією автівкою.

 Правила дорожнього 
руху, матеріальну частину 
автомобіля слухачі опанову-
ють в чотирьох навчальних 
аудиторіях. До їхніх послуг 
кабінети з вивчення ПДР та 
будови й експлуатації тран-
спортних засобів,  основ 

безпеки руху,  комп’ютерний і методичний 
кабінети оснащені мультимедійними систе-
мами – телевізори, діапроектори.

За останні шість років, що триває росій-
ська агресія, у Бердичівському РМ СТК про-
йшли навчання чимало учасників бойових 
дій на сході країни. Адже, за словами Ярос-

лава Єрачина, тут вчать водійському ремес-
лу так, як треба. Цю думку поділяють також 
і його колишні бойові побратими: Петро 
Жирний, Сергій Жук, Володимир Коваль-
чук, Олександр Лукашевич, Денис Поліщук, 
Олександр Польовий, Андрій Синяк, Михай-
ло Мінчук, Олександр Крук та інші учасники 
АТО/ООС.

Навчальний заклад, про який наша роз-
повідь,  тісно співпрацює з Бердичівським 
територіальним сервісним центром, який 
очолює Сергій Губерт. Ось як Сергій Адоль-
фович відгукується про його роботу:

– Інна Гапчук – професіонал своєї спра-
ви,  не лише досконало знає всі нюанси, 
пов'язані з підготовкою водіїв, а й  володіє 
навичками роботи з людьми, відмінно знає 
керівні документи, що регламентують на-
вчальний процес.

Кілька слів про директора. Навчаючись у 
Житомирському агроекологічному універси-
теті за спеціальністю «Менеджмент організа-

цій», Інна Гапчук не думала й не гадала, що 
очолюватиме навчальний заклад обо-

ронного Товариства. Але так сталося, 
що після роботи в СФГ «Акорд», де 

обіймала посаду головного еко-
номіста, працевлаштувалася у  
Бердичівський міськрайонний  
СТК ТСОУ. Головним бухгалтером. 

А згодом, у 2014-му, очолила йо-
го. І ніскільки не шкодує про такий 

поворот долі.
  – Мене часто запитують чи не важко 

керувати колективом, де працюють прак-
тично одні чоловіки, –  каже Інна Анатоліївна. 
– Особисто мені – ні. Головне –  вбачати в тих, 
хто тебе оточує, людей, а не підлеглих, стави-
тись до них так, як ти хотів би, щоб і вони ста-
вились до тебе, за певних обставин ставити 
себе на їхнє місце і запитувати самого себе 
на кшталт «а як би ти вчинив у цій ситуації?».  
Мені здається, що я знаходжу спільну мову 
зі всіма нашими працівниками. 

Залишається додати, що за трудові до-
сягнення, успішне виконання статутних за-
вдань Бердичівський міськрайонний СТК та 
Бердичівська організація ТСО України  на-
городжені «Почесним знаком ТСО України». 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Коментар голови Житомирської  обласної організації ТСО України 
Олександра Дячука:

–  Коли мова заходить про Бердичівський районно-міський спортивно-технічний 
клуб, так і хочеться сказати: кращий. Але щоб нікого не образити, вдамся до такого 
словосполучення як «один з найкращих». А як чую, що керувати навчальним закла-
дом, де працюють і навчаються практично одні чоловіки, не є жіночою справою, то 
завжди згадую Бердичівський РМ СТК і Інну Анатоліївну Гапчук. І пропоную тим, хто 
так вважає, поїхати до цього славного поліського міста і познайомитися з чарівною 
пані Інною, поспілкуватись з колективом, яким вона «рулить». Тоді вони переко-
наються,  що жінка-керівник і чоловічий колектив – речі цілком сумісні. Ще й як!...

Наша гордість 

Бердичівський РМ СТК
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 Людина на своєму місці

А починалося все у тепер вже 
далекому 1982 році, коли він, 
переступивши поріг цього на-
вчального закладу, написав 

заяву з проханням працевлаштування. 
Прохання задовольнили, і Дюла обійняв 
посаду інструктора з індивідуального на-
вчання водінню автомобіля. Як пригаду-
ють ветерани, він відразу привернув ува-
гу як керівництва, так і колег та слухачів: 
вирізнявся, незважючи на молодість і 
відсутність практичного досвіду роботи, 
допитливістю, а незабаром і професійним 
вишколом, сумлінним ставленням до ви-
конання своїх функціональних обов'язків. 

  – Майбутній директор, – напівжарто-
ма-напівсерйозно говорили колеги. 

Як у воду дивилися: у 1996-му  він таки 
очолив навчальний заклад.  Відтоді, а це 
майже чверть століття, є незмінним його 
керівником. За час, що збіг, Дюла Бірікі  за-
кінчив Ужгородський державний універ-
ситет, став досвідченим директором. Під 
його безпосереднім керівництвом чима-
ло зроблено для поліпшення навчально-
го процесу: капітально відремонтовані і 
комп'ютеризовані  аудиторії, придбані нові 
автівки, допоміжний матеріал з вивчення 
Правил дорожнього руху та будови авто-
мобіля тощо.

– Час переконливо довів: Дюла Бірікі 
виправдав довіру керівництва обласної 
оборонної організації, яке майже 25 років 
тому ухвалило рішення щодо його призна-
чення директором Берегівського СТК, – 
кажуть його керівники. –  Він і показники, 

які відображають статутну діяльність на-
вчального закладу, поліпшив, і колектив 
згуртував навколо себе і тих завдань, які 
доводиться виконувати.

Колектив, яким  керує, у порівнянні з 
іншими, невеликий. Але Дюла Дюлович 
постійно тримає руку на пульсі подій, що 
тут відбуваються. Берегово – місто теж не-
велике. Натомість у ньому функціонують, 
окрім СТК, ще три приватні навчальні за-
клади, де теж можна вивчитись на водія. 
Та ще й за  помірнішими розцінками. Тож 
директор докладає усіх зусиль, щоб і якість 
навчального процесу була на відповідно-
му рівні, і ціни «не зашкалювали».

– При виборі навчального закладу 
дехто зупиняється на тому, де навчання 
коштує дешевше, – говорить мій співроз-
мовник. – При цьому не замислюється, 
що дешевим буває лише сир у мишолов-
ці. Коли кажеш людині, що низька ціна дає 
і такі ж низькі теоретичні знання Правил 
дорожнього руху, матеріальної частини 
автомобіля і навички його водіння, то чуєш 
у відповідь: нічого, сяду за кермо і стану 
маститим водієм. Буває і таке. Але буває й 
інше:  такі горе-водії часто скоюють дорож-
ньо-транспортні пригоди, калічать людей, 
а то й відбирають у них життя.

Колеги поважають свого керівника, 

вважаючи, що їм 
з ним неабияк по-
таланило.

– Дюла Дюло-
вич вирізняється 
не лише грунтов-
ними знаннями 
справи, якою за-

ймається  кілька десятиліть поспіль, а й 
людськими якостями, – кажуть вони. – Дай 
Бог йому здоров'я і довгих років життя.

З повагою відгукується і він про людей, 
з якими пліч-о-пліч трудиться багато років. 
За його словами, всі вони є  професіона-
лами з великої літери, ніколи не підводять 
свого директора. Наприклад, викладач 
ПДР Василь Юлійович Пилип користується 
серед слухачів неабияким авторитетом. А 
все тому, що свій предмет знає як табличку 
множення. Те ж саме можна сказати і про 
інструкторів з індивідуального навчання 
водінню автомобіля Миколу Миколайо-
вича Галайду, Сергія  Яковича Семененка. 
До речі, в ролі інструктора часто виступає 
і сам…директор!..

Минулого року у Берегівському спор-
тивно-технічному клубі  підготували 120 
водіїв. Скажете, небагато? Можливо. Але 
для цього провінційного містечка, де, як я 
вже казав, функціонують ще кілька приват-
них автошкіл, це не так вже й замало. А як 
містяни, котрі вирішили опанувати  саме 
тут водійське ремесло, оцінюють рівень 
отримуваних знань і практичних навичок?

– Позитивно, – посміхається Петро Ла-
йош. – Як на мене, то краще зекономити на 
ковбасі, а не на водійській підготовці: по-
тім така економія може надто дорого обі-

йтися. До речі, про високий рі-
вень отримуваних слухачами 
знань свідчить і той факт, що 
практично всі вони з першо-
го «заходу» складають іспити 
в Іршавському регіональному 
сервісному центрі.

Сергій ЗЯТЬЄВ 

Директор Берегівського спортивно-технічного клубу, що на 
Закарпатті, Дюла Бірікі віддав оборонному Товарис тву майже  
40 років життя. І не було дня, коли б він пошкодував про це

НЕ УЯВЛЯЮ СЕБЕ 
В ІНШОМУ СТАТУСІ…»  

Директор Берегівського СТК Дюла Бірікі

У навчальній аудиторії

Робоча розмова
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Народивс я  в ін  в   одному 
з  н а й м а л ь о в н ич і ш и х  с і л 
Волині – Кульчині.  Батьки, 
Василь  Серафимович і  Надія 

Андріанівна, змалку привчали хлопчину 
до праці на рідній землі. Оскільки тато був 
механізатором,  то у Сергія  уже в ранні 
роки  проявився хист до техніки.

–  Я тільки і мріяв, щоб тато взяв мене 
на польовий стан, – згадує  ті далекі часи 
Сергій Васильович. – В такі дні почувався 
чи не найщасливішим хлопчаком у селі. 
А коли він довіряв мені ще й «порулити 
сталевим конем», то я ледь не плакав од 
щастя!..

По закінченні 8-го класу  поступив до 
Володимир-Волинського технікуму мелі-
орації сільського господарства, який за-
кінчив з відзнакою, опанувавши фах тех-
ніка-механіка. Того ж року став студентом 
Українського інституту інженерів водного 
господарства. 

Непомітно проминули студентські ро-
ки, і його направляють на Сумщину – ви-
кладачем  Зноб-Новгородського сільсько-
го професійно-технічного училища, де го-
тували майбутніх водіїв і механізаторів. 
За словами Левчука, спочатку бракувало 
педагогічного хисту у спілкуванні з вихо-
ванцями, серед яких були і так звані діти 

вулиці. Та невдовзі і з цією про-
блемою впорався.

– Робота викладача мені по-
добалася, – розповідає Сергій 
Васильович. – Але через сімей-
ні обставини довелося поверну-
тися на Рівненщину, де минули 
студентські роки. По повернен-
ні постала проблема працевла-
штування. Я, звісно, вважаючи 
себе досвідченим педагогом,  
шукав посаду викладача. Тому 
звернувся  з цим питанням до 
Рівненської автошколи ДТСААФ 
Української РСР. Чому вибір упав 
саме на цей навчальний заклад? 
Та тому, що, навчаючись у інсти-
туті, жив поблизу нього і часто 
відвідував змагання зі спідвею, 
що проводилися під егідою цієї 

автошколи. До того ж у її стінах працювали 
викладачами чимало колишніх моїх дру-
зів-студентів. Вони поручилися перед ад-
міністрацією автошколи за мене, мовляв, 
гарантуємо, що Сергій не підведе…

Колектив привітно зустрів молодого 
спеціаліста. Спочатку Сергій Васильович 
готував фахівців для народного господар-
ства – водіїв категорій "В", "С", "Д". Пізніше 
керівництво автошколи, переконавшись, 
що він дійсно не підведе, довірило йому 

підготовку водіїв для  Збройних Сил. А у 
2006 році  Левчука призначили заступни-
ком директора автошколи. Саме тоді на-
вчальний заклад проходив процес ліцен-
зування та акредитації. І він як заступник 
директора багато зробив для вирішення 
цієї проблеми. Як і для покращення матері-
ально-технічної бази автомобільної школи, 
умов навчання слухачів і праці викладачів 
та інструкторів.

На сьогоднішній день цей навчальний 
заклад  готує понад 1200  спеціалістів різ-
них категорій.  Щорічно. Йдучи вулицями 
міста, Сергій Левчук ледь не щодня  зустрі-
чає  своїх випускників, яким автошкола 
дала путівку в життя, радіє, коли батьки 
приводять своїх дітей, а дехто вже й ону-
ків, знаючи, що тут готують кваліфікова-
них водіїв. 

– Сергій Васильович понад 30 років 
працює в нашій автошколі, – говорить її ди-
ректор Юрій Богданович. – Це прекрасна 
людина, яка з будь-ким знаходить спільну 
мову: і з викладачами, і з інструкторами, і зі 
слухачами, серед яких, зауважу, різні тра-
пляються люди. Як на мене, це вроджений 
дипломат. А ще – відмінний фахівець, про-
сто ходяча енциклопедія. Він має почесне 
звання «Ветеран ТСО України», десятки по-
дяк, почесних грамот.

Василь РУДИКА

Так відгукуються про зас тупника директора Рівненської              
автошколи Сергія Левчука у трудовому колективі 

«І ЛЮДИНА ПОРЯДНА, І 
ФАХІВЕЦЬ ВІДМІННИЙ…»

Сергій Левчук

Навчальний клас
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Досвід кращих 

«Поважаємо і як керівника, 
і як людину…»

Віктор Старостенко з місцевих: наро-
дився у місті Кам'янському, до недавньо-
го часу відомому як Дніпродзержинськ, 
в сім`ї інженерно-технічних працівників. 
Ця обставина зіграла не останню роль у 
рішенні стати студентом технічного універ-
ситету, який закінчив в 1996 році з «чер-
воним» дипломом. Спеціальність – «Про-
мислова теплоенергетика». Працював за 
фахом на різних підприємствах міста. 

Віктор  ще зі  шкільних років був тісно 
«пов'язаний» з оборонним Товариством: 
відвідував гурток з авіамодельного спорту 
(вільнолітаючі моделі), сам їх конструював 
та виступав на змаганнях з авіамодельно-
го спорту – від   міських до міжнародних. 
Там він  постійно завойовував призові міс-
ця, був багатократним  чемпіоном і золо-
тим призером Кубків України, входив до  
збірної команди. У 2011 році в її складі ви-
боров чемпіонський титул на чемпіонаті 
світу з авіамодельного спорту, що відбув-
ся в Аргентині. Майстер спорту України. З 
2000 року – керівник секції з авіамодель-
ного спорту при Кам’янському міському 
спортивно-технічному клубі ТСОУ. У лю-
тому 2009 року Віктор Старостенко очо-
лив  міський спортивно-технічний клуб, 
а у грудні того ж року на  звітно-виборній 
конференції був обраний головою місько-
го оборонного Товариства. 

Спочатку про діяльність МСТК. За бага-
торічне існування цього навчального за-
кладу в його стінах підготовлено десятки 
тисяч фахівців як для колишньої Радян-
ської Армії і народного господарства краї-
ни, якої сьогодні немає на політичній карті 
світу, так і для  Збройних Сил України та її 
економіки. Втім, не будемо заглиблюва-
тись у минуле, а розповімо про його сьо-
годення.

 – Як директор СТК я цілком задоволе-
ний колективом, яким керую, – говорить 
Віктор Анатолійович. – Адже всі наші пра-
цівники є високопрофесійними фахівцями, 
людьми, які щиро вболівають за доручену 
справу і роблять все від них залежне, щоб 
наш заклад  поліпшував не лише виробни-
чі показники, а й рівень підготовки водій-
ських кадрів. Одним з кращих фахівців є 
ветеран ТСО України старший інструктор з 
індивідуального навчання водінню С. Удод, 
який передає свій багатющий досвід моло-
дим колегам. Найкращих слів заслуговує Г. 
Тараненко, наш провідний фахівець, який 
теж багато років життя віддав Товариству.

Слід сказати, що ми виховали надійну 
зміну ветеранам. Інструктор з індивіду-
ального навчання водінню Дмитро Удод 
– один з них. В наш колектив він прийшов 
недавно, але й за цей незначний проміж-
ок часу зарекомендував себе добре підго-
товленим  у професійному плані, слухачі 
задоволені тим, як він вчить їх водінню. 
Колеги, з якими довелося спілкуватися, 
гарно відгукуються про свого керівника, 
вважаючи, що їм з ним поталанило.

– Анатолійович – людина на своєму міс-
ці, – сказав один з 
них. – Не любить 
пус топорожніх 
балачок, вважаю-
чи, що конкретні 
справи красно-
мовніші за будь-
які  «промови»

Конкурентів у 
Дніпродзержин-
ського СТК виста-
чає. Це, зокрема, 
приватні автошко-
ли «Гранд», «Раллі-
плюс», «Автоман», 

«Українська спілка автоаматорів», які до 
того ж мають розгалужену мережу філій. 
Віктор Анатолійович, на відміну від деяких 
своїх колег, не любить ремствувати на те, 
що, «опускаючи» вартість навчання, вони 
«відбирають» у нього слухачів.

  Замість того, щоб просторікувати хто 
краще, а хто гірше готує водіїв, потрібно 
займатись справою, – каже він. – У нашо-
му випадку – це підвищувати рівень підго-
товки, пам’ятаючи, що більшість з тих, хто 
прийшов опанувати водійське ремесло, 
бажають не просто отримати посвідчення, 
а стати маститими водіями. І якщо людина 
пересвідчилася, що у нашому закладі да-
ють теоретичні знання, практичні нави-
чки відповідного рівня, то вона й своєму 
товаришу, знайомому порадить тут навча-
тись. Незважаючи на високу конкуренцію, 
у 2019-2020 роках підготували понад 600 
водіїв. Зі спілкування з ними знаю, що аб-
солютна більшість  задоволені рівнем під-
готовки. 

Маємо непогану матеріально-навчаль-
ну базу. До послуг слухачів, зокрема, сім 
легкових автомобілів, мотоцикл і моторо-
лер, які повністю забезпечують підготовку 
водіїв відповідно до акредитаційного об-
сягу. Вся техніка зберігається в гаражах на 
території МСТК. Навчальні аудиторії осна-
щені відповідно до вимог навчально-мате-
ріальної бази – комп`ютери, сучасні дошки, 
столи, стільці, кондиціонери. Кілька років 
тому зробили капітальний ремонт примі-
щень, осучаснили навчально-матеріальну 
базу, косметичні ремонти здійснюються 
постійно.

Так оцінюють людські та професійні якості директора 
Кам’янського спортивно-технічного клубу-голову міської 
організації ТСО України Віктора Старостенка його колеги

«ЛЮДИНА НА СВОЄМУ МІСЦІ…»

Віктор Старостенко

Майбутні захисники на вогневому рубежі
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Молодь – наш завтрашній день

Віктор Старостенко, як ми вже знаємо, 
окрім спортивно-технічного клубу очолює 
ще й міську організацію ТСО України. А її 
основним завданням є національно-патрі-
отичне виховання українців, насамперед 
молодих. Тож, керуючись вимогами Указів 
Президента України, Спільного Плану не-
відкладних заходів у питаннях національ-
но-патріотичного виховання допризовної 
молоді та популяризації військової служ-
би, затвердженого МО України, тут ведеть-
ся відповідна робота. Зокрема, щорічно 
проводяться міські етапи Всеукраїнської 
дитячо-юнацької, військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»), в яких беруть участь 
всі заклади середньої освіти та профтехос-
віти міста. Міська організація ТСОУ брала 
участь в організації та проведенні цих за-
ходів в межах своєї компетенції. Напри-
клад, за ініціативою Віктора Старостенка 
та міського військового комісаріату від-
новлено проведення навчальних стрільб 
для допризовної молоді. Причому бойо-
вими набоями з автомата Калашникова. 
Вони проходять на базі військової частини, 
що дислокується у селищі Гвардійське Но-
вомосковського району. Там молоді люди 
також знайомляться з несенням військо-
вої служби та побутом вояків, спілкують-
ся з ними. Щорічно в цих заходах беруть 
участь до 250 осіб допризовної молоді за-
кладів освіти.

Двічі на рік, за участі органів місцевого 
самоврядування, міського військового ко-
місаріату, громадських організацій, в тому 
числі і міської організації ТСОУ, проводять-
ся  свята «Весняний» та «Осінній призов» 
з приводу урочистих проводів призовної 
молоді до служби в лавах Збройних Сил 
України. 

– Щодо військово-патріотичної робо-
ти з молоддю, то зауважу, наша організа-

ція давно і плідно 
співпрацює з міс-
цевими органа-
ми влади, депар-
таментом з гума-
нітарних питань, 
міським військо-
вим комісаріа-
том, ветеранськи-
ми організаціями, 
– розповідає Ві-
ктор Старостен-
ко. – Прикладом 
серед закладів 
освіти в царині 
військово-патріо-
тичного вихован-

ня молодого покоління з року в рік є ко-
лективи ліцею НІТ, академічного ліцею № 
15, гімназії №11, ЗОШ № 18 і 25, які очолю-
ють  Сбоєва Людмила Іванівна, Ніколаєнко 
Лариса Петрівна, Рева Наталія Василівна, 
Святодух Ірина Василівна, Яковенко Тетяна 
Василівна. Окремо треба відзначити плід-
ну та самовіддану діяльність  в питанні вій-
ськово-патріотичного виховання  голову 
методичного об`єднання вчителів пред-
мету «Захист Вітчизни»  Лозу Сергія Ми-
хайловича, заступника директора гімназії 
№ 11, та його помічників по районам міста 
Євстратікова Дениса Дмитровича, Ляшен-
ка Ігоря Леонідовича та Лотоцького Ана-
толія Остаповича.

 Заслуговує уваги проведення район-
них та міських змагань з військово-при-
кладного багатоборства, які проводяться 
двічі на рік в ході місячника до Дня Пере-
моги та заходів до річниці визволення міс-
та і області від фашистських загарбників на 
базі середніх шкіл № 21,25 та академічного 
ліцею № 15, щорічного міського спортив-
ного фестивалю до Дня Захисника України 
під патронатом міського голови, за учас-
ті допри-
з о в н о ї 
м о л о д і 
м і с ь к и х 
закладів 
о с в і т и , 
а також 
п р о в е -
д е н н я 
м і с ь -
ких зма-
га н ь  з і 
стрільби 
з пнев-
матичної 
гвинтівки 
до  Д н я 
в и в о д у 
в і й с ь к 

з Афганістану. За результатами цих зма-
гань за останні пять років присвоєні масові 
спортивні розряди: зі стрільби з пневма-
тичної гвинтівки 192 учням, з військово-
прикладного багатоборства – 87. Міська 
організація ТСОУ для проведення цих зма-
гань забезпечує формування призового 
фонду (медалі, кубки, грамоти), а також 
кулі ДЦ. Надається допомога базовим шко-
лам з вивчення предмету «Захист Вітчиз-
ни» в забезпеченні їх кожного навчального 
року пневматичними гвинтівками та куля-
ми до них. Також вісім шкіл та три міських 
заклади профтехосвіти були забезпечені 
комплектами плакатів про сучасні види 
озброєння.

На базі міської організації ТСО України 
працюють також спортивні  секції: авто-
мобільна (картингова та фігурного водіння 
автомобіля), радіоспортивна, авіамодельні, 
дельтапланерна, секція стрільби з пневма-
тичної гвинтівки та інші. За звітний період  
в цих секціях  підготовлено 835 спортсме-
нів масових розрядів, 49 першорозрядни-
ків, 12 кандидатів та чотири майстри спор-
ту України. Спортсмени організації беруть 
активну участь в чемпіонатах та Кубках 
України, а також міжнародних змаганнях 
з авіамодельного, судномодельного, ра-
діоспорту, картингу, де посідають призові 
місця. Серед таких спортсменів необхідно 
відзначити кандидатів у майстри спорту  
Кондратенка Максима, Печерицю Вади-
ма, майстрів спорту України Старостенка 
Віктора, Циганка Юрія, Полішка Миколу, 
Чернілевського Валер’яна, Бадуна Мико-
лу, Катріна Василя, Тригуба Олега, Дягов-
ця Ігоря, Євтушенка Олексія та багатьох 
інших. Всього неолімпійськими (технічни-
ми та прикладними) видами спорту в місті  
охоплено близько 3,5 тисяч чоловік.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Спортсмени-авіамоделісти

Переможці змагань
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– С чего начать? Наверное, с детства... 
Сколько себя помню – всё время за рулём. 
Сначала ездил на трехколёсном велосипе-
де, но не как все дети, а с горки на боль-
шой скорости. При повороте, по законам 
физики (которых я тогда не знал), есте-
ственно, падал. По этой причине ладош-
ки и коленки постоянно были в зелёнке. 
Родителям это надоело, они решили пере-
садить меня на четыре колеса и купили 
мне автомобиль! Поскольку на то время 
мне исполнилось четыре года, то авто-
мобиль был педальный. С управлением 
во дворе проблем не было, а если не хва-
тало скорости, то соседские ребята так 
усердно подталкивали сзади, что только 

успевай рулить. Машина была тяжелой, 
вынести её на улицу самостоятельно я не 
мог, поэтому чаще катался по двухкомнат-
ной хрущёвке. Пока не заехал в кухню и 
понял, что развернуться никак не получа-
ется. Пришлось осваивать езду задним хо-
дом. Так, в общем-то, рулить и научился... 

Шли годы, от педальной машины до-
рос до велосипеда. И здесь судьба вновь 
подарила новое увлечение, которое, как 
оказалось, осталось на всю жизнь. По  дво-
ру на велосипедах проезжали соседские 
мальчишки, в колёса которых прищепкой 
была пристёгнута картонка, благодаря 
чему исходил треск как у мотоцикла без 
глушителя. Кроме того, на великах были 
какие-то таблички 
с номерами. По-
гнавшись за ни-
ми, доехал до дво-
ра частного дома. 
То, что увидел, по-
разило моё серд-
це раз и навсегда: 
там стояли насто-
ящие спортивные 
мотоциклы. Стар-
шие братья мо-
их новых друзей 
были мотогонщи-
ки. Заинтересо-
вавшись мотора-
ми и техникой, всё 
больше времени 

пропадал около мотоциклов, помогая го-
товить их к соревнованиям и трениров-
кам. С отцом ездили смотреть соревнова-
ния по мотокроссу, которые, как правило, 
проходили за городом. Осваивал технику 
езды на велосипеде как на мотоцикле – с 
прыжками и заносом. Особым шиком счи-
талось умение ездить на заднем колесе. 
Так как считал себя достаточно взрослым 
(мне было уже 10), то пробовал записаться 
в секцию мотоспорта, которых в то  время 
в городе было около полусотни. Но везде 
слышал один ответ – исполнится 16 лет, 
приходи. 

В один из дней в конце летних кани-
кул, гоняя на велике по двору, услышал 

     Мабуть немає жодної людини в нашому Товаристві, хто не 
знає водія апарату Правління  Сергія Маслова. Адже "за покли-
канням служби" його частенько можна побачити в осередках 
Товариства по всій території України. Привітний і спокійний, 
він своєю посмішкою приваблює навіть незнайому людину, для 
кожного вміє найти привітне слово. І далеко не кожен здогаду-
ється, що перед ним далеко не пересічний громадянин, скром-
ний "працівник керма". Та й зовні він мало схожий на того, ким 
є насправді: майстер спорту СРСР, чемпіон Радянського Союзу, 
неодноразовий переможець і призер чемпіонатів України, сріб-
ний призер Спартакіади народів СРСР. І це далеко не повні титу-
ли відомого українського картингіста і мотоспортсмена Сергія 
Анатолійовича МАСЛОВА. 

     У перший день нового 2021 року наш колега відзначив свій 
ювілей - 60-річчя від дня народження. Це саме той вік, коли лю-
дина не тільки багато чого знає і вміє, але й має достатньо сил 
і бажання, щоб втілювати в життя свої знання й уміння, переда-
вати молоді свій багатющий життєвий досвід. Повірте, це було 

не просто, але ми змогли переконати ювіляра хоча б коротенько розповісти 
про свій спортивний і життєвий шлях. Передаємо спогади мовою автора... 

ВСЕ ЖИТТЯ ЗА КЕРМОМ
Ювілей
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знакомый звук спортивного двигателя со 
стороны находящегося неподалеку ста-
диона и отправился посмотреть, что там 
происходит. Увиденное поразило в оче-
редной раз. На маленьких машинках с 
настоящими мотоциклетными 
двигателями гоняли пацаны мо-
его возраста. Это были карты... 
Чтобы не терять время до шест-
надцати, когда возьмут на мото-
спорт, решил попробовать за-
няться картингом. Проба уда-
лась -– остался в этом спорте 
на долгие 15 лет. Сначала нас 
учили пользоваться ножовкой 
по металлу и напильником, 
сверлильным станком и на-
ждачной бумагой. Ведь автомо-
били для занятий и соревнова-
ний были самодельные. Потом 
рассказывали об устройстве двигателя и 
органов управления. И только через шесть 
месяцев прошли первые занятия по прак-
тической езде. Ощущения от первой по-
ездки запомнились на всю жизнь. 

Когда исполнилось пятнадцать, на-
чал выступать в соревнованиях по кар-
тингу, в шестнадцать лет окончил курсы 
ДОСААФ, получил права на мотоцикл и 
стал участвовать в соревнованиях по мо-
токроссу. После окончания десятилетки 
получил в Киевской автошколе ДОСААФ и 
права на управление автомобилем. С тех 
пор работаю водителем. В свободное от 
работы время продолжал тренировать-
ся и выступать в соревнованиях по кар-
тингу и мотокроссу. Во время прохож-
дения воинской службы был водителем 
бронетранспортёра. Хотя к тому времени 
уже выполнил норму кандидата в масте-
ра спорта, про спорт пришлось временно 
забыть. 

После службы продолжил работать 
водителем и заниматься спортом. Когда 
начали приходить серьёзные результаты, 
пришлось делать выбор: мотокросс или 
картинг. На всё сразу не хватало ни време-
ни, ни сил. Выбор был сделан в пользу кар-
тинга, так как техническая база команды, 

за которую я выступал, была "под него 
заточена" более профессионально. По-
скольку большую часть жизни приходи-
лось проводить на работе, основная на-
грузка по подготовке к соревнованиям 

легла на плечи моего тренера. В конеч-
ном итоге, благодаря его золотым рукам 
и знаниям, из обычных моторов он созда-
вал более мощные и надёжные двигате-
ли. Так мне удалось стать одним из силь-
нейших спортсменов не только Украины, 
но и СССР. За время участия в соревнова-
ниях были и победы, и неудачи – таков 
спорт. К моменту развала той Большой 
Страны мне удалось стать победите-
лем и призёром чемпионатов Украины, 
серебряным призёром Спартакиады На-
родов СССР, завоевать бронзовые медали 
в Кубке СССР как в личном, так и в команд-
ном зачёте, в составе команды Украины 
стать чемпионом Советского Союза. За 
достигнутые результаты в 1986 году при-
своено звание мастер спорта СССР. 

Хочу отметить, что участие в соревно-
ваниях помогает водителю совершенство-
вать мастерство управления не только 
автомобилем, но и своими эмоциями, по-
могает найти правильный режим движе-
ния, позволяет избегать ненужных рис-
ков, предвидеть действия окружающих 
участников движения и своевременно на 
них реагировать. Кто-то сказал, что луч-
шая работа – это любимое занятие. И я 
с этим полностью согласен! Выбрав про-

фессию водителя ещё в раннем детстве, 
ни разу об этом не пожалел. Работая уже 
более сорока лет, продолжаю получать 
удовольствие от самого процесса управ-
ления автомобилем. За время работы в 
различных предприятиях и организациях 
освоил управление автомобилями многих 
марок и категорий. Исколесил всю Укра-
ину и Европу от Брюсселя до Еревана, от 
Риги до Неаполя. 

Вспоминая как всё начиналось, не мо-
гу не вспомнить тех людей, которые дали 
мне путёвку в жизнь. В первую очередь, 
это мои родители Анатолий Акимович и 
Екатерина Михайловна, которые воль-
но или невольно предопределили мой 
жизненный путь и, пока были живы, вся-
чески меня поддерживали. Владимира 

Строканя, мастера спорта по 
авто– и мотоспорту, известно-
го каскадёра и постановщика 
трюков, который приобщил 
меня к мотоспорту. Юрия Ма-
зуркевича, Игоря Голембиов-
ского, Евгения Дмитракова за 
открытие секретов микроав-
томобиля карт. Моего трене-
ра и автора всех моих побед в 
автоспорте Евгения Ковальчу-
ка за достигнутые спортивные 
результаты. Мастера практи-
ческого вождения Киевской 
автошколы ДОСААФ, инструк-

тора от Бога, Ивана Тыщука за практичес-
кие советы по управлению автомобилем. 
А также всех, с кем приходилось и прихо-
дится общаться в разных сферах, за самую 
главную науку –  УМЕНИЕ ЖИТЬ!

Спілкувався з Сергієм Масловим 
Олег ДАЦЮК
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«Його узнавали 
на вулицях міста…»

Ксенофонт Стєпнов  був дитиною війни: 
народився у 1944-му, коли ще гриміли залпи 
Другої світової. Післявоєнне дитинство було 
не з легких, але хлопчина  ніколи не скаржив-
ся на труднощі, що супроводжували дітей йо-
го покоління.  Навчаючись у старших класах, 
вирішив зайнятись спортом. Яким саме ви-
дом – не знав. Тож звернувся за порадою до 
шкільного друга.

– А давай запишемось до секції морського 
багатоборства при Маріупольській організації 
ДТСААФ України? – запропонував той. – Море 
– це романтично і цікаво. 

– Мабуть, ти маєш рацію, – відповів хло-
пець.

Вже наступного дня хлопці були в секції, а 
ще через кілька днів розпочалися заняття. Хто 
займався цим видом спорту, той добре  знає, 
скільки моральних і фізичних сил він «з'їдає». 
А ще – і морально, і фізично загартовує, фор-
муючи  кращі риси характеру. Як згадував з ро-
ками Ксенофонт Ксенофонтович, ті роки були 
кращими в його житті.

– Мій характер формувало море, – не раз 
казав він. – Саме там, на ялах, я вчився бути 
впертим у досягненні мети, не пасувати перед 
труднощами, словом, справжнім чоловіком.

Закінчивши   школу, поступив до   інду-
стріального технікуму, а потім продовжив 
навчання у Ленінградському кораблебудів-
ному інституту – досить престижному на той 
час виші. Завершити навчання не вдалося: 

призвали до війська. Служити випало  на Бал-
тійському флоті.

– Армійська  служба  не буває легкою, а 
флотська тим паче, – згадував потім. – Та ме-
ні, на відміну від багатьох товаришів, завдяки 
захопленню морським багатоборством було 
легше долати труднощі. Я навіть займався там 
боксом!..

Після служби навчання – так склалися 
обставини – продовжив у Жданівському ме-
талургійному інституті, одночас тренуючи 
юнаків з морського багатоборства та вес-
лування на ялах. Разом з ними тренувався і 
сам, виступаючи на змаганнях як міського, 
так і обласного масштабу у складі команд   
Добровільних спортивних товариств «Бу-
ревісник, «Авангард», «Водник», ДТСААФ 
Української РСР. Незабаром запросили до 
оборонного Товариства у якості інструкто-

ра-тренера. Тренуючи мо-
лодих спортсменів, продо-
вжував виступати. Змагань, 
учасником яких був Ксено-
фонт Стєпнов, не перелічи-
ти. За успіхи на них  отримав 
звання майстра спорту  СРСР 
з морського багатоборства і 
майстра спорту СРСР з вес-
лування на ялах. 

Ксенофонт Ксенофонтович був не лише 
відомим спортсменом, а й досвідченим на-
ставником: працюючи  у якості тренера місь-
кої організації ДТСААФ   з веслування,   під-
готував більш як  півтора десятки команд – 
призерів Першості та чемпіонатів України і 
СРСР. Зауважимо, що конкурентами на цих 
змаганнях були напрочуд сильні спортсмени 
– представники союзних республік. Серед за-
слуг Стєпнова-тренера і перемога українських 
команд на  Всесоюзних гребних регатах, що 
проходили на початку 80-х у Мінську,  «Кубок 
великого Дніпра у 1991 році. 

Зі здобуттям Україною незалежності пра-
цював у якості тренера та рульового Маріу-
польської команди  з веслування ТСО Украї-
ни, яка теж неодноразово виборювала лаври 
переможця на змаганнях.

А як, розповідаючи про цю людину, не 
згадати сім перемог команди на 
чемпіонатах України з веслуван-
ня на шлюпках, у складі яких був 
і сам  Ксенофонт Ксенофонтович! 
Цей спортивний колектив ставав  
віце-чемпіоном чемпіонату Єв-
ропи, чемпіоном Міжнародного 
Кубка ім. Вечіроко, що проходив 
у Севастополі. За спогадами дру-
зів, колег-спортсменів він був не 

Вихованець  оборонного Товариства маріупольчанин    Ксенофонт 
Стєпнов  був майстром спорту СРСР з морського багатоборства 
та  майстром спорту СРСР з веслування на ялах. Команди, які  
він тренував, перемагали на  багатьох змаганнях колишнього 
Радянського Союзу, України. Але зіркова хвороба не підкосила 
Ксенофонта      Ксенофонтовича: він до останнього подиху 
залишався  скромною людиною. Захоплення морським 
багатоборством успадкували не лише  сини і донька, а й онука

 Спортивні династії

СПОРТ ДЛЯ БАТЬКА СТАВ НЕ ПРОСТО ЗАХОПЛЕННЯМ, 
А СПРАВОЮ УСЬОГО ЖИТТЯ…» 

Стєпнов К.К. – студент технікуму

1961 рік, похід навколо Азовського моря 

Парусні перегони, 1973 рік
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лише сильним спортсменом, а й чудо-
вим батьком. Разом з дружиною вихова-
ли двох синів і доньку, якими пишався до 
останнього подиху...

«Приклад батька 
завжди надихав нас…»

Любов до спорту успадкували і всі йо-
го діти. Щоправда, Спартак спочатку захо-
пився кульовою стрільбою,  у стрілецькій 
секції   місцевого спортивно-технічного 
клубу ДТСААФ України. Згодом перейшов 
до секціі веслування на ялах. Теж у оборон-
ному Товаристві.   Досягнення: перемога на  
Першості Української РСР 1987-го року, сріб-
на і бронзова медалі на змаганнях 1989-1990 
років, перемога на Всесоюзній регаті «Кубок  
великого Дніпра» 1991 року, звання майстра  
спорту СРСР.

– Тато радів кожній моїй перемозі, – го-
ворить Спартак Ксенофонтович. – Навіть ко-
ли я вже досяг певних висот у спорті, 
він після мого повернення зі 
змагань влаштовував 
– у кращому ро-
зумінні цього 
слова – роз-
бір польотів, 
скрупульоз-
но аналізую-
чи кожен мій 
виступ. Переко-
наний: своїми успі-
хами я зобов'язаний не 
лише самому собі, а й батькові.

А успіхів вистачає. Адже Спартак Ксе-
нофонтович – майстер спорту з пауер-
ліфтингу, призер чемпіонатів світу і Єв-
ропи 1993-го і 1997-го років, майстер 
спорту міжнародного класу з плавання. 
На Паралімпійських іграх, що проходи-
ли у Сіднеї 2000 року, ніс Український 
прапор на чолі нашої збірної. Сьогодні 
на громадських засадах тренує команди 
міста Маріуполя з веслування на ялах.

Донька Юлія Лустова (Стєпнова) теж 
займалася  веслуванням у Маріупольсько-
му клубі ДТСААФ.

– Коли я поділилася своїми наміра-
ми, дехто відраджував, мовляв, веслу-

вання – це не жіночий 
вид спорту, – відверто 
зізнається жінка. – А 
ось батько дав просту 
пораду: займайся тим, 
що тобі подобається. 

Юля – чемпіонка 
УРСР з веслування на 
ялах, кандидат у май-
стри спорту СРСР. На 

початку 90-х тренувала   юнаків та дівчат у 
Маріупольській дитячо-юнацькій спортивній 
школі з веслування та морського багатобор-
ства. За словами вихованців, вирізнялася не 
лише досвідом, спортивною майстерністю, а 
й толерантним ставленням до них, завжди го-
това була вислухати підопічного і дати слушну 
пораду. Сьогодні    на громадських засадах  
тренує   команди міста Маріуполя з веслу-

вання на ялах, при 
цьому, як і 

батько колись, виступаючи за одну з міських 
команд.

– Веслування – це не просто захоплення, а 
стиль життя, – каже Юлія Ксенофонтівна, яка 
сьогодні працює заступником директора го-
теля-гуртожитку «Морська» Маріупольської 
міської організації ТСО України. 

А начальником у неї… Дмитро Стєпнов – 
рідний брат! Та ця обставина аж ніяк не впли-
ває на робочу атмосферу в колективі.

– Нас тут небагато і всі ми працюємо, 
принаймні намагаємось працювати, як 
механізм швейцарського годинника, – 
зізнається Дмитро. – А хіба інакше мо-
же бути?..

Дмитро – майстер спорту України з 
кульової стрільби, веслування на ялах, 
пауерліфтингу, кандидат у майстри 
спорту з легкої атлетики, п’ятикратний 
чемпіон України з веслування. Чи бага-
то в Україні таких людей? Навряд. Ось 
така вона – спортивна сім'я Стєпнових!..

Сергій ЗЯТЬЄВ

Микола Довбня – голова Донецької 
обласної організації ТСО України:

–  Родина Стєпнових, як на мене, уні-
кальна родина. Якщо такі ще є в Укра-
їні, то їх небагато. Унікальна не лише 
за спортивними досягненнями, чемпі-
онськими титулами. А й тим, що над-
звичайно дружна, яка свято береже 
пам'ять про свого батька, започатку-
вавши у 2019 році веслувальну регату 
на честь Ксенофонта Ксенофонтови-
ча. Її організація, проведення не про-
сто вимагає надзвичайних, зважаючи 
на реалії сьогодення, зусиль, а просто 
морально і фізично виснажує людей. 
Проте Стєпнови не були б Стєпновими, 
якби не досягали поставленої мети. За-
початкувавши регату, його сини, донька 
й онука Тетяна – кандидат в майстри 
спорту України з веслування на ялах, 
збирають у Маріуполі чимало спортс-
менів, популяризуючи цей вид спорту.

2012 рік

1981 рік, перемога в Мінську

1977 рік, першість КЧФ м.Севастополь
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Всі ми – 
його велика родина!

Адамський Віктор Вікторович – ди-
ректор Палацу підводного спорту Това-
риства сприяння обороні України, член 
Ради Правління ГО «ТСО України»

– Тато для мене, мами та брата був лю-
диною принципів, щирого серця, великої 
душі, досвідченим керівником, мудрим 
вчителем, надійним товаришем, а для своїх 
онуків – просто Дідуля. Нам всім дуже не 
вистачає його розповідей про те, як він по-
чинав свій непростий, але  водночас дуже 
цікавий шлях від простого спортсмена до 
директора Палацу підводного спорту То-
вариства сприяння обороні України, члена 
Ради Правління нашого оборонного То-
вариства. За ці роки на своєму прикладі 
він зміг створити міцний та згуртований 
колектив, для якого не існує нічого немож-
ливого. Це не просто персонал басейну, це 
велика родина спортсменів та тренерів, 
які, до речі, свого часу тренувалися саме 
у Віктора Миколайовича. 

Він всього себе віддавав до останньо-
го свого подиху. Весь цей час він завжди 
був поряд із своєю родиною, люблячою 

дружиною, дітьми та онуками, друзями, 
даруючи їм свою турботу, любов, життєві 
настанови, оберігаючи їх. Складається 
таке враження, що він просто поїхав у 
відпустку на свою улюблену дачу, але в 
будь-який момент повернеться, відкриє 
двері і скаже: «Привіт, ось і я!». Чи просто 
зателефонує…..

Він був мені
другом і братом

Хоменко Володимир Іванович – за-
служений тренер України, старший ін-
структор-методист з фізичної куль-
тури і спорту, керівник учбово-спор-
тивного відділення Палацу підводного 
спорту Товариства сприяння обороні 
України.

– З Віктором, моїм найкращим другом, 
ми познайомились у 1973 році, майже 
50 років тому. Як давно це було, а наче 
вчора… Разом навчалися в Національ-
ному університеті фізичного виховання і 
спорту України, він був старостою нашої 
групи. Виступали на спартакіадах наро-
дів СРСР у складі збірної України, де Ві-
ктор виконав норматив майстра спорту. 
Згодом, завершивши спортивну кар’єру, 
працювали тренерами збірної України, яка 
перемагала на всесоюзних та міжнародних 
змаганнях. Все своє  життя товаришували 
сім‘ями, а батьків один у одного називали 
мамами і татами – вони насправді були для 
нас такими. Після того, як Віктор одружив-
ся на Ірині, мав за честь стати хрещеним 
батьком для його первістка, теж Віктора.

Щоб пам’ятали

29 листопада 2020 року ми вітали Віктора Миколайовича з 65-річним ювілеєм. А наступного дня 
Його не стало. Світла Душа нашого друга і колеги, батька й   дідуся, люблячого чоловіка, чуйного 
до людей керівника, справжнього патріота України відлетіла у вирій. У вічну пам'ять…  

СПОРТУ, ДРУЗЯМ І РОДИНІ 
ВІН ПРИСВЯТИВ СВОЄ ЖИТТЯ…                                                                                  

Два Віктора Адамських

Дмитро Адамський і Володимир Хоменко
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В буремні 90-ті відстоювали рідний ба-
сейн, наш рідний Палац підводного спор-
ту Товариства сприяння обороні України, 
який за ці роки ставав для нас другим до-
мом. Став він домом не тільки для нас, а й 
для цілої плеяди спортсменів, їхніх трене-
рів та просто дітей, що приходять навча-
тися плаванню.

Пліч о пліч, майже півстоліття, ми йшли 
з тобою по дорозі життя, дорогий мій друг, 
брат, Людина з великої літери. Я пишаюсь 
тим, що ми були один у одного…

Тут все нагадує про нього…

Яковлев Євгеній Олександрович – 
заслужений тренер України, директор 
ДЮСШ Аквалідер.

– Наше знайомство тривало майже пів 
століття, а якщо бути більш точним, то із 
далекого 1975 року – дня, коли відкрив-
ся Палац Підводного Спорту, директором 
якого пізніше, у важкі 90-ті, стане колишній 
спортсмен і тренер – Віктор Миколайович 
Адамський. Запам’ятав його як тренера ще 

у дитячих групах – людина з 
дуже серйозним обличчям, во-
льова, рішуча, відповідальна. 
Так було і на тренуваннях збір-
ної, ніяких жартів... Але мало 
хто на перший погляд розумів, 
що там, у середині, живе ду-
же м’яка та добра людина, якій 
притаманні людяність та чуй-
ність до кожного. Пам’ятаю, як 
зовсім юним приїхав в якості 
глядача до Москви дивитися 
чемпіонат світу з підводного 
спорту у 1982 році і з гордістю 
побачив, що Віктор Миколайо-
вич присутній там як тренер 
збірної СРСР. Жодного зволі-
кання, жодної не вирішеної 
проблеми – і так на всіх по-
стах, де працював Віктор Ми-
колайович. Як директор Пала-
цу підводного спорту разом зі 
своїми друзями Хоменком та 
Дунським він у важкі 90-ті май-
же «з того світу» витягнув ба-

Адамський Віктор Миколайович народився 29 листопа-
да 1955 року в Києві, одружений, має двох дітей. До лав ДТСА-
АФ України вступив у 1969 році. У 1973 році закінчив середню 
школу №177 та почав трудову діяльність робітником Київсько-
го заводу «Гідроприлад», отримав спеціальність розмітчика. 
1974 року поступив у Київський державний інститут фізичної 
культури, в період навчання присвоєно звання майстра спорту 
СРСР з підводного спорту. В 1978 році закінчив і півтора роки 
служив у військах протиповітряної оборони та 34 Спортивному 
клубі армії. У 1980 році пішов працювати тренером-виклада-
чем Республіканського морського спортивно-технічного клубу 
ДТСААФ України. Брав участь у підготовці збірних команд Укра-
їни до змагань найвищого міжнародного рангу. В 1982 році на 
чемпіонаті Світу чемпіонами стали шість вихованців школи.

З 1985 року керував відділом підводного спорту клубу, через 
два роки призначений заступником начальника клубу. Відпо-
відав за розвиток водних технічних видів спорту в Україні та за 
підготовку збірних команд республіки. В 
1988 році призначений начальником клу-
бу, до складу якого входили Палац під-
водного спорту, дитяча спортивна школа 
(на той час краща в країні), водно-спор-
тивна база, госпрозрахункові майстерні, 
автогосподарство.

В період реорганізації роботи клубу 
у 1990 році був призначений директо-
ром Палацу підводного спорту в зв’язку 
з необхідністю переходу його на самоо-
купність. Не зважаючи на важкі умови пе-
ребудови, зумів зберегти спортивну спо-
руду, колектив і весь тренерський склад. 
Палац підводного спорту став госпроз-
рахунковим підприємством, Кабінет Мі-
ністрів України вніс його до переліку баз 

олімпійської підготовки. В ньому тренуються вісім спортивних 
шкіл та збірні команди України з водних видів спорту.

2006-2010 роки – депутат Дніпровської районної у м. Києві 
ради; 2009 рік – заступник голови Київського міського відді-
лення Національного олімпійського комітету. Відзначений По-
дяками, Почесними грамотами, Знаком пошани КМДА і мерії, 
нагороджений Почесним знаком ТСО України. У 2009 році за 
активну участь в підготовці до Всесвітніх ігор присвоєно зван-
ня «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». 
2016 року нагороджений Нагрудним знаком «Знак пошани» Мі-
ністерства оборони України. У 2009 році бере активну участь 
в роботі по відкриттю перших в Україні відділень інвалідного 
спорту в існуючих спортивних школах. У 2010 року обираєть-
ся членом Бюро Центрального комітету Товариства сприяння 
обороні України. В 2016 році включений до складу Комісій по 
наданню спортивним федераціям статусу національних при 
Міністерстві молоді та спорту.

Біографічна довідка

Команда наставників Палацу підводного спорту

Яковлев Євгеній - директор ДЮСШ Аквалідер
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сейн, який працює сьогодні, як влагодже-
ний швейцарський годинник. 

І сьогодні підсвідомо чекаю, що ось-ось 
він зателефонує до мене або вийде на три-
буну, щоб подивитись як проходить трену-
вання, та спитає: «Ну, расскажи, как ребята 
там выступили». На жаль, це в минулому...

Та життя продовжується! І не лише 
фотографії з чемпіонату Світу в Колум-
бії у 2008 році нагадують про нього, але 
й справа, яку продовжують його сини та 
друзі, прозора, як завжди, вода, яку розсі-
кають моноласти підводників, спорт, якому 
Віктор Миколайович присвятив все своє 
життя…

Він зберіг унікальну 
спортивну споруду.

Дончак Володимир Андрійович –  
Почесний Голова, очолював Товариство 
у 1998-2010 роках

– Більше 20 років працював я разом з 
Віктором Миколайовичем. Це була люди-
на, цілком віддана своїй справі – розвитку 
водних видів спорту. Це керівник, який ра-
зом зі своїм колективом самостійно вирі-
шував всі питання як з утримання спортив-
ної бази, так і з організації навчально-тре-
нувального процесу. Обійнявши посаду 
директора Палацу підводних видів спорту 
в 1990 році, він повною мірою прийняв на 
свої плечі всі проблеми дев’яностих, коли 
утримувати базу, трудовий колектив було 
дуже тяжко. Склалася критична ситуація, 
вже була навіть думка перепрофілювати 
Палац на великий теніс. Віктор Микола-
йович доклав, без перебільшення, тита-
нічних зусиль для збереження унікальної 
спортивної споруди. Фінансова підтримка 
ЦК ТСО України, інших організацій, з якими 
працював Віктор Миколайович, змусили і 
місцеву владу звернути увагу на басейн. 
Завдяки наполегливості і цілеспрямова-

ності Адамського 
ніхто не залишив-
ся байдужим до 
проблем  Палацу, 
що дало можли-
вість почати ви-
користання цю 
спортивну спору-
ду для проведен-
ня змагань, підго-
товки спортсменів 
високого рівня.

Віктор Микола-
йович був люди-
ною справи, до-
бросовісним, вмі-
лим керівником, 
який залишиться 

в пам’яті всіх  людей, які з ним співпра-
цювали. 

Людина слова і діла!

Тімченко Віктор Миколайович –  
Голова Товариства у 2010-2017 роках

– Віктор назавжди залишиться в моїй 
пам’яті як напрочуд цілеспрямована лю-
дина. Він завжди, в будь-якій критичній 
ситуації, а їх, повірте, на його життєвому 
шляху вистачало, міг прийняти єдине,  
але цілком зважене і правильне рішення. 
Я ніколи не чув від нього таких слів, як не-
можливо або запитань на кшталт а як це 
зробити. Як приклад, до нас звернулись 
представники Інваспорту з проханням на-
дати допомогу в підготовці плавців до Па-
ралімпійських ігор. А в басейні щойно роз-
почалися великі ремонтні роботи, графік 
яких був узгоджений в багатьох інстанці-
ях. Віктор Адамський приклав титанічних 
зусиль, щоб переглянути всі ці графіки і 
дати спортсменам-інвалідам згоду якісно і 
вчасно підготува-
тися до змагань. І, 
як ви знаєте, на-
ші паралімпійці 
гідно представи-
ли нашу країну 
на світовій арені. 
Пересічній люди-
ні, не знайомій з 
організацією тре-
нувань в  басейні, 
який рішенням 
Кабінету Міні-
стрів України вне-
сений до переліку 
баз олімпійської 
підготовки, цей 
факт майже нічо-
го не говорить.  А 
як на мій погляд, 

то це був справжній подвиг людини, яка 
всім серцем вболіває не тільки за дору-
чену справу, а й за авторитет українського 
спорту, за долю людей, яких природа об-
ділила фізичними даними, але обдарувала 
надзвичайними моральними якостями. Я 
пишаюсь тим, що в моєму  житті був і на-
завжди залишиться Віктор Миколайович 
Адамський – Людина слова і діла!

Він серцем відчував, 
кому потрібна його допомога

Коба Ірина Миколаївна – головний 
бухгалтер Товариства сприяння обо-
роні України.

– На початку 90-х я працювала головним 
бухгалтером Центрального спортивного 
клубу водних видів спорту ТСО України, 
до складу якого входив і Палац підводного 
спорту. Керував там Віктор Адамський – він 
прийшов до нас з великого спорту. І можу 
впевнено сказати: все, що ми сьогодні ма-
ємо в цьому справжньому Палаці україн-
ського спорту – справа його рук, його волі. 
Разом зі своїми колегами і друзями Олегом 
Думанським, Володимиром Хоменко, Ві-
кторами Ребриком і Харченко вони влас-
норуч оздобили облицювальною плиткою 
весь басейн, навчилися склити і викону-
вати інші ремонтно-будівельні роботи. А 
скільки рейдерських атак, які нерідко на-
віть  загрожували життю, відбили ці хлопці, 
по кілька діб не покидаючи приміщення. 
Працьовитий, відважний, настирливий у 
досягненні поставленої мети…Так, це все 
про нього. Але мені Віктор Миколайович 
більше запам’ятався як Людина, котра ні-
коли не чекає, щоб його попросили про 
допомогу. Він своїм великим серцем сам 
відчував, коли вона комусь потрібна. І умів 
зробити це так невимушено… 

З дружиною Іриною

Люблячий дідусь





 Зі своїми роботами завітала до нас відома ли-
товська художниця та волонтерка Беата Куркуль. 
Основна тематика творчості Беати – прикордон-
ники та їхні чотирилапі службові помічники. Всі 
твори художниці є частиною життя людей, що ви-
конують важливу роль в боротьбі за Незалежність, 
відображення тих буремних подій, які відбуваються 
сьогодні на сході нашої країни. 

Фахівці-кінологи та гості виставки, волонтери, які 
опікуються військовими, працівники Товариства та 
пересічні кияни змогли побачити та почути розповідь про героїв картин, їхній життєвий шлях. Мистецтво є чудовим 
посібником для виховання почуття військового патріотизму у молоді, пам’яті подвигу українських військових, які від-
стоюють суверенітет та недоторканість нашої України. 

Ми вдячні Беаті Куркуль за неперевершені емоції та захоплюючі художні роботи. 

М И С Т Е Ц Т В О
в національно-патріотичній роботі


